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Abstract 
The purpose of this study is to analyze women’s use of digital media in their everyday life 

and how they reflect on their use.	We chose this field of studies because of our interest in the 

differences and similarities within generational media usage. The study uses two qualitative 

research methods to receive the empirical material, in form of observations and interviews of 

twelve women of two different generations. We used theories by Marshall McLuhan and 

Mark Deuze to analyze the empirical material where we worked inductively to find three 

themes within the material.  

 

The main results in this study display that the use of digital media is not completely reliant on 

which generation one is born into. Rather, what shows in the results are that the use of digital 

media is individual and depends on the person. Although, the respondents’ reflections on their 

digital media use differs between the two generations. Further, there are both similarities and 

differences within the generations, as well as between them. This study has social relevance 

and it contributes with an understanding of the media use of different generations of women. 
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1 Introduktion 
I detta kapitel kommer inledning och problemformulering att presenteras för att få en 

förståelse och överblick över studien samt över det aktuella ämnet. Forskningsfrågor och syfte 

för undersökningen kommer att redogöras för, följt av avgränsningar, definitioner samt 

disposition.  

 

1.1 Inledning  

De senaste 20 åren har samhället förändrats radikalt. Förändringen har haft en stor påverkan 

på samhällets kultur, arbetsplatser och framför allt på oss människor. Pelle Snickars (2014:10) 

hävdar att historiskt sett är det endast boktryckarkonsten som kan jämföras med denna 

radikala samhällsförändring. En modern förändring som integrerar så många aspekter i 

samhället och som vi idag troligtvis inte skulle kunna leva utan. En förändring som människor 

idag tar för given. En förändring som även kallas digitaliseringen (Snickars, 2014:9).  

 

Idag tar smartphones och surfplattor stor plats i våra liv. I och med dessa tekniska enheter 

finns internet överallt vilket gör att människor ständigt är uppkopplade till internet och 

digitala medier och kan därmed inte föreställa sig ett liv utan det (van Dijk, 2012:2). Dagligen 

möts vi av människor som rör sig i det offentliga rummet med digitala medier som idag kan 

användas för att utföra våra vardagliga sysslor som exempelvis föra över pengar eller använda 

vägbeskrivning. Med bilförare som passerar genom att navigera med röststyrda system och 

klädbutiker som lockar köpare genom att spela låtar som är anpassade till företagsprofilen är 

digitala medier idag oundvikligt i större delar av världen.	Men detta har inte alltid varit en 

självklarhet. Idag växer människor in i media och lever då också i media, istället som för 

endast några årtionden tillbaka då man levde med media (Deuze, 2012:228).  

 

Skillnaden på mediesamhället då och nu är uppenbart väldigt olika då mediesamhället såg helt 

annorlunda ut. Detta har gjort att begrepp som mediegenerationer har utvecklats då man på 

senare år har studerat generationer i förhållande till medier och sin utveckling. Begreppet 

innefattar rollen som medier haft i formationen av generationer (Bolin, 2016:7). I och med 

utvecklingen är det förutsatt att medier används på olika sätt inom olika generationer samt att 

man i olika generationer tar det digitala för givet. Digitaliseringen har lett till att en 

nedkopplad vardag inte längre är tänkbar i dagens samhälle – vilket även gäller för flera 

generationer (Snickars, 2014:9). 	
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I och med den stora samhälleliga och tekniska utveckling som har skett och fortfarande pågår, 

tycker vi att det är intressant att undersöka detta närmre. Vi tycker det är intressant hur de 

olika generationerna använder sig av digitala medier och om det verkligen finns någon 

skillnad på användningen, eftersom de olika generationerna har haft olika förutsättningar för 

hur digitala medier används. För denna studie har vi valt att endast fokusera på, och 

undersöka, kvinnor i två specifika åldersgrupper – de födda på mitten av sextiotalet och de 

födda på mitten av nittiotalet.  

 

Vi har valt att begränsa undersökningen till att studera endast kvinnor för att vi som författare 

till studien har fler kvinnor i vår närhet och då även lättare för observationernas syfte att få 

tillgång till kvinnors vardag. Vi vill undersöka hur medieanvändningen hos dessa två 

generationer ser ut, samt hur deras reflektioner om användningen ser ut. Då denna studie 

fokuserar på digitala medier och dess oskiljaktiga del av vardagen berör studien området 

medier och samhälle inom medie- och kommunikationsvetenskap (Bruhn Jensen, 2009). 

Studien har såväl vetenskaplig som samhällelig relevans då vi anser att användandet av 

digitala medier är en betydande och central del i vårt medialiserade informationssamhälle. 

 

1.2 Problemformulering 

Som ovan nämnt är digitala medier en central del i vår vardag vilket även medför 

konsekvenser. Eftersom tillgången till internet har blivit en självklarhet för oss, vilket 

beskrivs i rapporten Svenskarna och Internet som är utgiven av Internetstiftelsen i Sverige 

(2017:3) anser vi att det är av värde att gräva djupare i den användningen. Vi vill undersöka 

om, och på vilket sätt, medieanvändningen och reflektionen över denna ser olika ut mellan två 

generationer. En generationsgrupp delar historiska och sociala livserfarenheter där dessa 

livserfarenheter tenderar att särskilja en generation från en annan och på så sätt utgiva olika 

förutsättningar för generationen. Vi har valt att fokusera på kvinnor som är födda på mitten av 

sextiotalet samt kvinnor som är födda på mitten av nittiotalet då dessa generationer har olika 

förutsättningar för medieanvändningen.  

 

Svenskarna och Internet (2017:4) beskriver hur dagens unga människor inte har levt utan 

digitala medier och beskriver även att den äldre generationen har svårt att förstå hur de 

tidigare hanterat allt utan internet. Det finns ett behov av att ständigt vara uppkopplad till 
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internet vilket leder till att digitala medier är med i vardagen hela tiden och att många 

aktiviteter även inkluderar digitala medier på ett eller annat vis.  

 

Det finns många olika sätt att gruppera åldersgrupper på. Mark Deuze redogör för att flera 

forskare ofta delar upp människor och media till olika segment där Generation Z är personer 

som är födda efter tidigt nittiotal och som har växt upp med introduktionen av World Wide 

Web och digitala mobiltelefoner (Deuze, 2012:148). Termer som även förekommer i samband 

med Generation Z är exempelvis Digital Generation, iGeneration och Generation Upload 

(ibid). Vi har dock valt att studera valda åldersgrupper utefter Göran Bolins beskrivningar i 

boken Media Generations. Där skiljer han på dessa två generationer bland annat genom att 

sextitalisterna är födda in i ett objektivt medielandskap där etablerade medier såsom TV, radio 

och telefonen existerade och förutsättningarna för medier togs efter från föregående 

generation, medan nittiotalisterna föddes in i ett mer pluralistiskt och ständigt utvecklande 

medielandskap (Bolin, 2016:74,83).  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet för denna studie är att analytiskt jämföra hur två generationer av kvinnor använder 

digitala medier i sin vardag samt hur de reflekterar över sitt användande. Detta är av intresse 

för att få en förståelse kring huruvida användandet av digitala medier är relaterat till 

generationer och om användandet skiljer sig mellan dem. För att uppfylla studiens syfte 

ämnar vi att besvara följande forskningsfrågor:  

	 	  

-  Hur använder kvinnor födda på mitten av sextiotalet digitala medier jämfört med kvinnor 

födda på mitten av nittiotalet?  

 

-  Hur reflekterar kvinnor födda på mitten av sextiotalet i jämförelse med kvinnor födda på 

mitten av nittiotalet över sin digitala medieanvändning  
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1.4 Definitioner 

Vi har nedan valt att definiera begrepp som är relevanta för studien och som kan vara svåra att 

tolka. 

 

1.4.1 Digitala medier  

I boken Mediesamhället: centrala begrepp definieras begreppet medier där författarna menar 

att “...medier åsyftar de teknikbaserade objekt som möjliggör överföring och förmedling av 

någon typ av symboliskt innehåll” (Berglez & Olausson, 2009:10). Författarna menar att 

mediebegreppet innefattar vanliga massmedier (TV, radio och press) samt internet och 

mobiltelefoni. I denna uppsats studeras dock digitala medier vilket skiljer sig från vanliga 

medier. Vi definierar därför digitala medier som all den media som har blivit kodad där vi har 

utgått från de digitala plattformar som presenteras i Mediebarometern från 2016 som bland 

andra är sociala medier, digital dagstidning, webb-TV samt strömmad musik (Nordicom, 

2016:3). (Se bilaga 1).  

 

1.4.2 Generationer  

I denna uppsats definieras generationer utefter Göran Bolins beskrivning av olika medie-

generationer. I boken Media Generations diskuterar han hur olika generationer använder 

media och vilken roll media spelar för respektive generation. Bolin menar att användandet av 

olika medier varierar och formar därmed olika mediegenerationer. Han menar att människor 

använder medier på olika sätt beroende på vilken mediegeneration man fötts in i.  

 

1.5 Disposition 

Denna uppsats inleds med en inledning och presentation av syfte och frågeställningar för 

studien. Därefter kommer ett kapitel som presenterar bakgrund, statistik och tidigare 

forskning som är relevant för ämnet att redogöra för. Följande beskrivs teorierna som har 

använts för att analysera den insamlade empirin. I kapitlet därefter redovisas uppsatsens 

metod och material som följs av reflektioner angående etik. Därpå redovisas resultatet och 

analysen av studiens empiri. Sammanfattningsvis kommer ett kapitel där slutsatser beskrivs, 

en avslutande diskussion görs och förslag på framtida forskning ges.  
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2 Bakgrund, statistik & tidigare forskning 

2.1 Bakgrund 

Detta kapitel redogör för bakgrund till studiens aktuella ämne och som är relevant för studiens 

syfte. Bakgrundskapitlet skapar ett underlag för studien och kommer även att vara väsentligt 

för läsaren för att förstå undersökningen.  

 

2.1.1 Ämnesbakgrund 

Enligt undersökningen Svenskarna och Internet använder i stort sett alla svenskar internet 

dagligen. Det är stor skillnad hur det var för endast några årtionden sedan. Idag föds 

människor in i ett liv med internet där allting är digitalt och därför tas uppkopplingen för 

givet. Till och med människor som föddes innan digitaliseringen slog igenom som fenomen 

har svårt att tänka sig ett liv utan internet (IIS, 2017:4). För endast femtio år sedan såg dagens 

samhälle inte alls ut på samma sätt. Utvecklingen har gått i rasande fart och bidragit till att 

samhället har från att vara analogt till mer och mer digitalt inom många områden (Snickars, 

2014:25). Digitaliseringen har hjälpt till att underlätta vardagen med exempelvis digitala 

banktjänster såsom Swish och Mobilt BankID. Även kommunikation sker mer och mer på 

digitala plattformar och människor är vana vid att alltid ha möjligheten till 

internetuppkoppling (Deuze, 2012).  

 

Eftersom digitaliseringen har påverkan på hela samhället innebär det också att medier 

digitaliseras – från analoga medier till digitala medier. Denna samhälleliga digitalisering är 

även en synonym med ökad användning av datorer och internet, som även visas tydligt på 

studier över detta (IIS, 2017:5). Enligt Svenskarna och Internet 2017 finns det även skillnader 

i hur yngre och äldre människor använder sig och litar på internet. Undersökningar har visat 

att unga människor använder sig av internet och den digitala världen oftare men att 

digitaliseringen även har en stor påverkan på äldre människor. Det har också visat att unga 

människor använder sig av internet genom digitala medier såsom mobil i större utsträckning 

än vad äldre människor gör (IIS, 2017:9).  

 

I boken Medielandskap & mediekultur presenteras medie- och kommunikationsvetenskap 

som ett forsknings- och kunskapsområde där författarna menar att vi i dagens samhälle blir 

mer och mer “medialiserade” vilket antyder att det har skett en förändring där medier blir allt 

viktigare och påverkar olika delar av samhälls- och kulturlivet (Bengtsson, Bolin, Forsman, 
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Jakobsson, Johansson & Ståhlberg, 2017:10). Hartmut Rosa (presenterad i Bengtsson m.fl., 

2017:21) menar att samhället befinner sig i en ständig process av acceleration där allt går 

snabbare och snabbare för varje år. Medielandskapet förändras, där olika generationer följer 

med i denna förändring men beroende på ungdomens landskap navigerar man olika i det nya, 

föränderliga medielandskapet (Bengtsson m.fl., 2017:22). Allt moderniseras och utvecklingen 

går så pass fort att även dagens unga människor kan komma ihåg hur annorlunda 

medielandskapet såg ut för några år sedan (ibid). 

 

2.1.2 Mediegenerationer 

I boken Media Generations (2017) av Göran Bolin delas olika åldersgrupper in i vad som 

kallas för mediegenerationer där Bolin diskuterar medias roll för olika generationers 

medieanvändning, där sättet olika medier används på varierar mellan olika generationer och 

hur media formar generationer. Bolin (2017) menar att människor använder sig av medier och 

internet på olika sätt beroende på i vilken mediegeneration de föddes in i. De tidiga 

sextitalisterna föddes in i ett samhälle där medier som radio, telefoner, bio och TV redan 

existerade – trots att alla inte hade tillgång till dessa hemma. Det framgår tydligt att TV:n var 

det viktigaste mediet när sextitalisterna var unga, men även serietidningar var väldigt 

populärt. I tidningarna hittade man även brevvänner som man kommunicerade med via 

traditionella brev. Detta kan jämföras med dagens yngre generationer som inte längre skriver 

traditionella brev utan istället kommunicerar via sociala plattformar (Bolin, 2017:75). En 

annan utstickande funktion var kassettbandspelaren som gjorde det möjligt att spela in låtar 

som spelades på radion. TV:n blev ett fenomen som främst lockade barn och föräldrar medan 

ungdomarna istället samlades kring biograferna (ibid).  

 

Under de senaste åren så har medier utvecklats mycket vilket gör att de tidiga nittiotalisterna 

föddes in i ett mycket mer omfattande medielandskap än de tidigare generationerna. 

Nittiotalisterna växte upp i ett samhälle där medier som smartphones, internet och 

musikstreamingtjänster introducerades och fortsatte att utvecklas. Det framgår dock att 

nittiotalisterna mycket väl kommer ihåg barnprogram och andra TV-program trots att andra 

digitala plattformar introducerades (Bolin, 2017:83). Det är stor skillnad på de olika 

generationerna som Göran Bolin beskriver då nittiotalisterna föddes in i ett ständigt 

utvecklande medielandskap med ett annorlunda förhållningssätt till medier till skillnad från 

sextitalisterna som tog över en tidigare mediegenerations villkor på så sätt att de medier som 

fanns var bestående – TV, radio och telefon.  
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2.2 Statistik 

Detta kapitel behandlar tidigare statistik och rapporter inom ämnet vilket ger oss en grundlig 

statistisk bakgrund till hur kvinnor i studiens två relevanta åldersgrupper använder sig av 

digitala medier i vardagen.  

 

2.2.1 Svenskarna och Internet 

Idag använder i stort sett alla svenskar internet. I undersökningen Svenskarna och Internet 

2017 utgiven av Internetstiftelsen i Sverige IIS undersöks användningen av internet och 

digitala tjänster hos det svenska folket. IIS är en oberoende organisation som arbetar för och 

strävar efter en positiv utveckling av internet och på så sätt främjar de forskning med fokus på 

internet (IIS, 2017:4).  

  

I undersökningen redovisar IIS internetanvändningen hos svenskar samt hur utvecklingen av 

denna kan ge förutsättningar till att digitaliseringen av det svenska samhället sker på 

välinformerad basis (IIS, 2017:4). Denna undersökning har utförts varje år i 17 år och kan 

därför redogöra för utvecklingen av internetanvändningen på ett genomgående sätt och 

studera de stora skillnader som uppkommit på denna korta tid. Undersökningen är upplagd 

efter en revolving panel design där 3 200 personer som ska vara representativa för 

befolkningen intervjuas varje år (IIS, 2017:131). I årets undersökning presenteras att 100 

procent av befolkningen mellan 16 och 25 år använder internet, medan 99 procent av 

befolkningen mellan 46 och 55 år använder internet (IIS, 2017:12).  

 

Följt av den fakta som presenteras i undersökningen redogörs för att internet och digitala 

tjänster idag är en del av i princip alla svenskars vardag där fritid, studier, arbete och 

myndighetskontakter är inräknat (IIS, 2017:4). Undersökningen från 2017 presenterar även 

fakta som visar att den generation som växt upp med internet inte alls, till mångas förvåning, 

känner sig mer delaktiga i det nya informationssamhället än äldre generationer (IIS, 

2017:106). Detta förklarar de som ”en intressant kontrast till den gängse bilden om unga som 

”digital natives”, en generation som fått digitaliseringen med modersmjölken” (ibid). En 

annan upptäckt som gjordes i denna undersökning var att endast 48 % av de som arbetar i 

åldern 16-25 dagligen använder internet på arbetet, medan 91 % av de som arbetar i åldern 

46-55 dagligen använder internet på arbetet (IIS, 2017:30). Detta påpekas i undersökningen 
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vara intressant då 16-25-åringar är en grupp som annars har ett högt internetanvändande 

(ibid).  

 

2.2.2 Statistiska Centralbyrån 

Statistiska Centralbyrån, SCB, samordnar den officiella och statliga statistiken i Sverige, 

oftast i uppdrag från regeringen och myndigheter (SCB, 2017). I rapporten ”Hur ofta 

använder personer i åldern 16-74 år Internet. År 2003 - 2016” av SCB redovisas enligt 

uppdelning av bland annat kön där internetanvändningen hos kvinnor har ökat från år 1998 till 

år 2016 med 65 procentenheter (SCB, 2016). I rapporten redovisas även statistik på hur ofta 

kvinnor i åldersgrupperna 16-24 år och 45-54 år använder internet.  

 

För kvinnorna i åldersgruppen 45-54 har en stadig ökning i internetanvändande skett sedan år 

2003, då 32 % har använt internet varje dag de senaste tre månaderna, medan 95 % använt 

internet varje dag de senaste tre månaderna år 2017 (SCB, 2016). För kvinnorna i 

åldersgruppen 16-14 använde 98 % av kvinnorna år 2017 internet varje dag de senaste tre 

månaderna (ibid). 

 

2.2.3 Nordicom – Sveriges Mediebarometer  

Nordicom - Sveriges Mediebarometer är en årlig räckviddsundersökning som undersöker 

medieanvändningen i Sverige och hur stor del av Sveriges befolkning som använder medier 

en genomsnittlig dag (Hellingwerf ur Nordicom, 2017). Syftet med undersökningen är att 

beskriva förändringar och tendenser i det svenska folkets användning av digitala samt 

traditionella medier. Från Mediebarometern 2016 påvisas att användningen av digitala medier 

fortfarande ökar vilket inte nödvändigtvis betyder att användandet av traditionella medier 

sjunker (ibid). Här redovisas resultaten av undersökningen uppdelat i bland annat kön och 

ålder, där det framförs hur stor del av kvinnor i åldern 9-79 år använder digitala medier en 

genomsnittlig dag (Nordicom, 2017:3). Undersökningen går även mer specifikt in på vilka 

medier som används en genomsnittlig dag där sociala medier ligger högst av de digitala 

medierna där 65 % av kvinnor använder dem en genomsnittlig dag. Åldersgrupperna är 

indelade på så vis att många åldrar tillhör samma grupp av statistik där representationen av 

kön inte redovisas. Till exempel visar Mediebarometern 2016 att 97 % av den svenska 

befolkningen i åldern 15-24 använder internet en genomsnittlig dag medan endast 86 % av 

den svenska befolkningen i åldern 45-64 använder internet en genomsnittlig dag.  
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2.2.4 Sammanfattning av statistik 

Sammanfattningsvis, med statistik från Svenskarna och Internet, Statistiska centralbyrån och 

Nordicom – Sveriges Mediebarometer, är det tydligt att internet och digitala tjänster idag är 

en stor del av samhället. Det redogörs även för hur ökningen av internetanvändningen har 

varit stadig de senaste åren. Idag, år 2017, använder 98 % av nittiotalisterna internet varje dag 

liksom 95 % av sextitalisterna (SCB, 2017). Statistiken redogör även för att trots att den 

digitala medieanvändningen ökar gör inte det att den traditionella medieanvändningen 

minskar. En uppmärksammad aspekt är att 91 % av sextitalisterna använder internet på arbetet 

medan endast 48 % av nittiotalisterna använder internet på arbetet (IIS, 2017).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Digitala medier är ett brett område som innefattar mycket tidigare forskning som går att 

använda i jämförandet av två generationers digitala medieanvändning. I detta avsnitt 

presenteras tidigare forskningsresultat som anses vara relevant till ämnet och kommer ge 

bakgrund till det forskningsområde vi avser studera.  

 

2.3.1 Medialisering i samhället 

I boken Medielandskap & mediekultur (Bengtsson m.fl., 2017) beskrivs hur medier 

genomsyrar dagens senmoderna samhälle och påverkar alla aspekter av vår vardag. Det 

faktum att medierna blir viktigare och allt mer framträdande inom många olika områden i 

samhället benämns ibland för medialisering (Bengtsson m.fl., 2017:158). I och med att vi blir 

allt mer medialiserade i dagens samhälle så har det skett en stor förändring i samhället där 

medier blir allt viktigare. Ett av bokens fokusområde handlar om den ständiga uppkopplingen 

mot olika kommunikationsnätverk och vad det betyder för oss som privatpersoner – vilket är 

ett forskningsfält som denna uppsats har positionerat sig efter.  

 

I boken behandlas medier och kommunikation i ett historiserande perspektiv. Där medier 

bland annat beskrivs som en viktig brytpunkt i den mänskliga historien och hur dessa 

förändringar har påverkat samhällsutvecklingen (Bengtsson m.fl., 2017:6). Forskarna 

beskriver även hur medier har haft inverkan på vår kognitiva uppfattning (ibid).  

 

I boken presenteras även mediernas användare där fokus ligger på mediernas betydelse ur ett 

vardagslivsperspektiv och hur digitala medier bidrar till hur användaren upplever sin omvärld 
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(Bengtsson m.fl., 2017:8). I det moderna samhället använder människor digitala medier i allt 

fler vardagliga aktiviteter. Enligt författarna handlar denna medialisering om den ökande 

betydelsen som medier har i vår vardag där allt fler aspekter i vår vardag organiseras i 

samklang med medier. Detta skapar ett nytt användningsmönster som skiljer sig från tidigare 

mediepraktiker vilket skapar ett behov av att förstå våra liv tillsammans med media på ett nytt 

sätt (Bengtsson m.fl., 2017:175). Författarna menar att medialiseringen har stor inverkan på 

alla samhällssfärer där nya medietekniker och nya medieinnehåll smälter in och integreras 

med vardagslivet. Författarna presenterar även Mark Deuze och Marshall McLuhan i relation 

till varandra där de beskriver att Deuze menar att vi människor är förlängningar av medierna 

medan McLuhan ser medierna som förlängningar av människan.  

 

2.3.2 Ungdomars och vuxnas upplevelse av kommunikation via chatt   

I kandidatuppsatsen Ungdomars och vuxnas upplevelse av kommunikation via chatt redovisar 

författarna Nourhan Atia och Lena Paracka hur två olika generationer skiljer sig med hänsyn 

till chattkommunikation (Atia & Paracka, 2017:1). De två åldersgrupperna de valt att studera 

är unga (12-20 år) och vuxna (29-60 år). Dessa två åldersgrupper kombinerades utifrån Marc 

Prenskys definitioner av digitala invandrare och digitala infödingar samt Stina Bengtsson 

och Bengt Johanssons avgränsning där åldersgrupp bestäms utifrån generation där personer 

haft sina formativa år under liknande samhällsförhållanden (Atia & Paracka, 2017:5).  

 

Studiens metod var individuella samtalsintervjuer med fyra personer från den yngre 

åldersgruppen och fyra personer från den äldre åldersgruppen. De teorier studien har som 

underlag är framförallt Erving Goffman sociologiska teorier angående agerande samt Karl 

Mannheims teori angående generationer. Dessa har tillsammans använts för att skapa en 

förståelse kring social interaktion i den fysiska kommunikationen och i den digitala miljön 

(Atia & Paracka, 2017:14).       

 

Då denna uppsats bland annat undersöker användandet av chattkommunikation, som är ett 

digitalt media, så är resultaten relevant för vår studie. Det framkom att alla respondenter 

använder sig av chattfunktioner varje dag där de vuxna mestadels använder sig av Messenger 

medan de unga använder flera chattfunktioner såsom Messenger, Viber, Instagram, Snapchat 

och Kik (Atia & Paracka, 2017:20). Den största skillnaden som skildrades mellan de två 

åldersgrupperna var att de unga reflekterade över chattkommunikation som ett naturligt och 

vardagligt sätt att kommunicera medan de vuxna reflekterade över ”att chatta” som ett 
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specifikt kommunikationsverktyg (Atia & Paracka, 2017:1). I uppsatsen ställs även frågan om 

hur respondenterna reflekterar kring användandet av mobiltelefoner när man socialiserar 

ansikte mot ansikte. Här beskrivs att de vuxna reflekterar över den tid innan mobiltelefoner 

hade utvecklats och menar generellt att de vuxit upp under mer fysiskt sociala förhållanden än 

ungdomar idag som spenderar mer tid att socialisera sig via medier. De unga ger istället som 

svar på frågan att de ofta blir arga och ledsna när de känner sig ignorerade av en kamrat som 

använder sin mobiltelefon då man umgås (Atia & Paracka, 2017:22). De två olika 

åldersgrupperna reflekterar därav över två helt olika aspekter av samma fråga. 

 

Även detta är relevant för vår studie då vi frågar liknande åldersgrupper angående sin 

användning och reflektion över digitala medier där vår studie går i en annorlunda riktning än 

denna men där metoderna och delar av ämnet liknar vårt. 
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3 Teori  
För att genomföra denna studie och öka studiens akademiska relevans krävs ett teoretiskt 

ramverk som är relevanta för uppsatsämnet. Appliceringen av dessa teorier är centralt för att 

kunna forma och skapa värde av kommande resultat och analys. Från teorierna har vi arbetat 

induktivt i materialet, där metoderna är individuella samtalsintervjuer samt deltagande 

observationer, för att få ut teman i analysdelen. För att möjliggöra studiens syfte och 

frågeställningar är framförallt teorier för medier och dess användning relevant. I detta kapitel 

presenteras de valda teorierna för att motiveras i relation till just denna uppsats och dess syfte. 

Avslutningsvis presenteras våra teoretiska reflektioner kring teorierna och deras relation till 

varandra för att jämföra och diskutera de olika perspektiven.  

 

Denna studie utgår från Mark Deuze bok Media Life (2012) där han hävdar att vi idag lever i 

media, istället för med media. Deuze presenterar begreppen zombies och media meshing som, 

genom att arbeta induktivt, kom att vara centrala begrepp för just denna studie. Som 

komplement till Mark Deuzes perspektiv används även McLuhans teorier om the medium is 

the message och the gadget lover, som i den svenska versionen av boken beskrivs som the 

gadget lover. Det han benämner som gadgets har vi i denna uppsats valt att beteckna som 

tekniska hjälpmedel. De valda teorierna används som utgångspunkt för studien vilket innebär 

att dessa teorier lägger grunden för generella antaganden om hur respondenternas och medias 

roll i samhället kan förstås. Teorierna används även som ett analytiskt perspektiv vilket 

innebär att teorierna ses som verktyg för att  kunna analysera den insamlade empirin med 

specifika infallsvinklar. 

 

3.1 Mark Deuze – Media Life & Media Work 

I inledningskapitlet till boken Media Life beskriver Deuze hur människor ständigt är 

uppkopplade (Deuze, 2012:x). Deuze menar att vi i dagens samhälle inte längre lever med 

media, som vi tidigare gjort, utan att vi idag lever i media (ibid). Idag är media för oss vad 

vatten är för fiskar – livsviktigt och omöjligt att leva utan (ibid). Enligt Deuze är medier något 

som påverkar oss varje dag där det heller inte finns något liv utanför media. Det går inte att 

fly från medier eftersom medier är vårt liv (Deuze, 2012:254). Idag är medieanvändningen 

något som ofta tas för givet där Deuze menar att medier används så mycket att människor 

endast lever i medievärlden och därav även blir omedvetna och slutar att reflektera över det 

analoga livet (Deuze, 2012:43).  



	 18	

Deuze beskriver även en idé om Aliens in mediaspace som beskriver att då vi använder 

medier så skapar vi alternativa bilder av världen (2012:146). “Media are not a window on 

reality – media make reality” (ibid). Deuze menar även att unga människor upplever en annan 

version av en medialiserad värld än vad den äldre generationen gör och han skiljer därför på 

vissa åldersgrupper. Deuze menar även att unga ser sig själva som en säregen grupp skild från 

äldre generationer (2012:148). Därför menar Deuze att dagens unga människor är alienerade 

från resterande befolkning då de använder medier på ett skilt sätt från andra generationer 

(ibid). Innan förklarar dock Deuze att inga av dessa fördelningar är statiska utan de ser olika 

ut där det inte går att urskilja konsekvenser och skillnader mellan specifika grupper i 

samhället varav åldersgrupper hör till (2012:146). Deuze redovisar exempel på tidigare 

forskning som stöder hans idé som säger att i den medialiserade och allt mer mobila livsstilen 

är media en allt mer oundviklig del av unga människors aktiviteter och attityder där media i 

huvudsak blir livet som unga människor upplever på en daglig basis. 

 

Deuze hävdar i samma kapitel att den massiva medieanvändningen som sker i samhället leder 

till att användarna av medier är, och kan bli, zombies där han menar att sättet som media styr 

och organiserar samhället och det vardagliga livet gör oss människor till zombies (Deuze, 

2012:143). När vi lever i media så blir vi mindre och mindre medvetna om vår omgivning, 

mindre uppmärksamma på våra sinnen och därav allt mer livlösa robotar. Det är då vi blir det 

Deuze definierar som zombies (2012:138).  

 

Det är framför allt digitala medier som internet, smartphones och TV som bidrar till farorna 

med medier. Medier som på ett eller annat sätt gör att användaren lägger sin fulla 

uppmärksamhet på mediet och därav blir en zombieanvändare för att likt zombies blir man 

mindre uppmärksam på sin yttre omgivning och mindre medvetna om våra sinnen (Deuze, 

2012:139). Deuze menar att det inte är ett sammanträffande att zombies endast kan dö av att 

hjärnan elimineras, och det är med detta han menar med att vi blir zombies av vårt 

medieanvändande. Att vi slutar att använda oss av hjärnan och endast förlitar oss på medier 

eftersom att möjligheten finns då vi lever i medierna (ibid). Med andra ord menar Deuze att 

zombie-begreppet blir en metafor för att beskriva relationen till medierna i den medialiserade 

vardagen där medier är likt luft för zombies som man ständigt behöver mer av.  

 

Deuze introducerar även begreppet media meshing vilket inträffar när människor upplever ett 

medium, och sen byter till ett annat och kanske till och med ett tredje medium, för att 
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komplettera information och perspektiv (Deuze, 2012:149). Deuze förklarar multitasking är 

en del av media meshing och att multitasking av media är en vanlig funktion i vardagen och 

Deuze beskriver det som att det är lika normalt som att andas för dagens unga personer (ibid). 

Deuze beskriver även detta i boken Media Work och menar med begreppet media meshing att 

digitala medier även kompletterar varandra med dess olika funktioner, såsom titta på TV, 

lyssna på musik och besöka webbsidor (2007:76). Deuze förklarar multitasking-beteendet 

som att människor har ett konstant behov att komplettera information och därför använder sig 

av flera digitala medier samtidigt (ibid).  

 

Samtliga ovannämnda teorier och begrepp från Deuze kommer att användas som stöd för att 

analysera intervjuerna och observationerna för att få svar på studiens forskningsfrågor. 

Begreppen zombies och media meshing stödjer studiens första frågeställning som handlar om 

hur kvinnor födda på mitten av nittiotalet i jämförelse med kvinnor födda på mitten av 

sextiotalet använder digitala medier. Medan teorin aliens in mediaspace berör studiens andra 

frågeställning som handlar om hur de två olika generationerna reflekterar över sitt digitala 

medieanvändande.  

 

3.2 McLuhan – Understanding Media: the Extensions of Man 

Som komplement till Mark Deuzes teorier används även McLuhans teorier. Redan på 1960-

talet myntade Marshall McLuhan (1964/1967) centrala och banbrytande medieteorier där han 

beskrev hur tekniska medier påverkar det mänskliga beteendet, då medier ses som en 

förlängning av våra sinnen och kroppar. McLuhan beskriver samhällets sociala kontext som 

en följd av teknikutvecklingen där ett nytt medium bidrar till stora samhällsförändringar. Då 

olika medieplattformar utgör uppsatsens utgångspunkt blir McLuhans tankar kring medier den 

viktigaste grundstenen för denna studiens teoretiska bas.  

 

Enligt McLuhan handlar informationsöverföring inte bara om att frakta ett meddelande, utan 

det översätter och transformerar både avsändaren, mottagaren och själva meddelandet. Men 

andra ord finns det inget medium som kan överföra information neutralt (McLuhan, 1964:7). 

The medium is the message är ett begrepp där McLuhan vill flytta fokus från innehållet som 

mediet förmedlar till endast själva mediet i sig då McLuhan menar att vilket medium som 

förmedlar det aktuella budskapet är väsentligt att ta i beaktande (McLuhan, 1964:14). Enligt 

McLuhan är detta fokusskifte viktigt då mediet i sig påverkar fundamentala aspekter av 



	 20	

samhället i större utsträckning än dess innehåll (ibid). Med andra ord är valet av kanal (media) 

mer avgörande än valet av budskap (innehåll). McLuhan menar att budskapet i sig ofta står i 

vägen för är valet av medium, vilket påverkar hur meddelandet uppfattas. Med denna 

utgångspunkt kan detta appliceras på dagens digitala medier. De plattformar som finns 

tillgängliga är konstruerade på olika sätt med olika tekniska funktioner. Detta resulterar i att 

den plattform som används påverkar användarens möjligheter att utforma ett meddelande och 

därmed har mottagaren skilda möjligheter att tolka meddelandet.  

  

McLuhan har även format begreppet the gadget lover där han beskriver hur tekniska 

uppfinningar fungerar som utbyggnader av oss själva, även om vi inte inser det 

(McLuhan,1967:47). McLuhan utgår från antaganden om att den ständigt ökande belastningen 

på både människan och samhället har medfört nya tekniska hjälpmedel som har förlängt 

kroppens olika funktioner genom historien (McLuhan, 1967:48). Begreppet the gadget lover 

utgör en viktig del av McLuhans svar på frågan om hur medier bygger och förlänger vår 

kropp. För att förklara denna komplexa process illustrerar McLuhan utbyggnaden av oss 

själva med hjälp av den grekiska narkissosmyten, där Narkissos misstog sin egen spegelbild i 

vattnet för att vara en annan människa (McLuhan, 1967:47). Narkissos upplevde då att 

spegelns utbyggnad av honom själv var förlamande för hans sinnesintryck vilket ledde till att 

han växte fast i en utbyggnad av sig själv (ibid). Enligt McLuhan gäller detsamma för oss när 

vi använder teknologiska hjälpmedel då denna myt illustrerar det faktum att människor 

fascineras av förlängningen av sig själva som finns i något annat material än sig själva.  

 

Ur ett kritiskt perspektiv menar McLuhan att utbyggnaden av jaget dämpar alla andra sinnen 

(McLuhan, 1967:47). Med andra ord utökar medietekniken ett av våra sinnen och bedövar de 

andra. Med detta påpekar McLuhan konsekvenserna med den ständigt utvecklande 

teknikkulturen där han uppmanar till ifrågasättandet av det mänskliga beteendet som ständigt 

elektrifieras för att anpassa sig till omgivningen (McLuhan, 1967:48). Denna förlängning 

kommer att användas som stöd för att analysera den insamlade empirin i både intervjuer och 

observationer, där teknologiska hjälpmedel kan ses som de digitala medier som 

återkommande används. 

  

McLuhan förklarar att det skulle vara ett misstag att tro att dessa teknologiska enheter bara är 

verktyg som kan väljas att användas eller inte användas. De har snarare blivit en del av oss 

själva. McLuhan menar att vi istället måste rikta vår uppmärksamhet mot förlamningen där 
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han ställer sig frågan hur vi har blivit så förlamade att vi inte inser att dessa gadgets är 

förlängningar av våra egna kroppsdelar (McLuhan, 1967:49). För precis som Narcissus, hur 

påverkas vi av att inse att dessa enheter är en oskiljaktig del av oss själva? Dessutom har 

dessa teknologiska enheter blivit en del av oss på ett sätt som vi inte har insett, där vårt 

beroende är större än vi föreställer oss. McLuhan menar att elektronisk media och dess 

förlamning gör oss medvetna om det omedvetna (McLuhan, 1967:53).  

  

“När vi nu har nått en sådan medvetenhet, har det undermedvetna livet, både på det privata 

och på det samhälleliga planet, lyfts upp i dagen så att vi har drabbats av en social 

medvetenhet som ger oss skuldkänslor” (McLuhan, 1967:53). 

  

Denna medvetenhet skulle kunna användas som stöd för att få svar på frågan om hur de olika 

generationerna medvetet reflekterar kring sitt digitala medieanvändande. Denna förlamning 

som McLuhan beskriver kommer att användas i analysen av den insamlade empirin. 

 

3.3 Teoretiska reflektioner 

Med hjälp av ovannämnda teorier kan vi söka svar på studiens frågeställningar. Genom att 

studera medier och dess användning med stöd i det teoretiska ramverket kan vi utreda 

huruvida de olika generationerna skiljer sig åt i sin medieanvändning. Detta är viktigt för att 

göra den insamlade empirin meningsfull samt öka den akademiska relevansen.  

 

Både Deuze och McLuhan belyser medias centralitet där medier ses som en viktig funktion i 

vardagen. Som tidigare nämnt används de valda teorierna som utgångspunkt för studien vilket 

skapar grundantaganden om hur användandet av media ser ut i samhället samt skapar 

förståelse för respondenternas utsagor. Teorierna bidrar även med analytiska perspektiv och 

infallsvinklar för att kunna analysera det insamlade materialet från både intervjuerna och 

observationerna där vi i denna studie utreder huruvida dessa teorier går att applicera på den 

insamlade empirin. 

 

I syfte att stärka studiens teoretiska ramverk ställs de två teoretikerna i relation till varandra 

då det finns tydliga likheter, men även olikheter, mellan Deuze och McLuhan. Bland annat 

menar Deuze att media för oss idag är som vatten för fiskar – med andra ord omöjligt att leva 

utan (Deuze, 2012:x). Liknande menar McLuhan då media beskrivs som en utbyggnad av oss 

själva och blir därmed en naturlig del av oss. McLuhan menar på liknande sätt som Deuze att 
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vi är beroende av denna förlängning av oss själva där de båda teoretikerna argumentar för att 

ett liv utan media i stort sett skulle bli omöjligt. Dock är det värt att poängtera de väsentliga 

skillnaderna som skiljer teoretikerna åt (Bengtsson m.fl., 2017:175). Medan Deuze menar att 

vi människor är förlängningar av medierna så menar McLuhan det snarare är medierna som är 

förlängningar av människan. Deuze menar att vi lever i medierna, snarare än med dem. 

McLuhan beskriver media snarare som något utomstående och som vi lever med. 
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4 Metod och material 
I detta kapitel kommer metod och material beskrivas och diskuteras. Valet av metoder 

kommer att motiveras och kapitlet kommer att redogöra för hur det insamlade materialet har 

analyserats samt presenterats. Följande presenteras två tabeller med en översikt av 

respondenterna.	Slutligen kommer etik att diskuteras utifrån de fyra etiska 

forskningsprinciperna och vi reflekterar även över forskarrollen och vad denna kan ha för 

påverkan på resultatet av studien.  

      

4.1 Metodval  

Metoden som har varit central för denna kvalitativa studie har varit intervjuer, då de kan 

samla kunskaper om sociala förhållanden hos respondenternas och på så sätt studera 

skillnader i upplevelser och känslor kring ett fenomen; som i denna studiens fall är digital 

medieanvändning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015:34). Studien har byggts på en 

forskningsdesign där individuella samtalsintervjuer är centrala för den empiriska 

materialinsamlingen. Denna kvalitativa metod har valts för att uppfylla syftet som är att 

analytiskt jämföra medieanvändningen hos två olika generationer då man genom intervjuer 

får djupa svar och utlägg från respondenterna. Metoderna för denna studie har även reflekterat 

forskningsdesignen vilken är en jämförande fallstudie, och i fallstudier används ofta intervjuer 

som huvudsaklig metod för att samla in empiri till studien (Larsson, 2010:57).  

 

Att endast använda en metod för att skaffa empiri till en fallstudie kan vara tillräckligt, men 

kan även med fördel kombineras med fler metoder; vilket kallas triangulering (Ahrne & 

Svensson, 2015:25). Inom kvalitativa studier är det vanligt att kombinera flera metoder för att 

få en mer övergripande beskrivning av ett fenomen än om endast en metod används vilket 

även ökar studiens trovärdighet (ibid). Vi har därför valt att komplettera studien med en 

deltagande observation av respondenterna samt insamling av sekundärdata angående 

användning av medier. Varför vi valt att använda oss av en triangulering av metoder är för att 

öka studiens trovärdighet samt få en djupare förståelse för ämnet, men vi letar inte efter en 

generell “sanning” genom att använda oss av fler metoder.  

 

Vi har valt att kombinera två metoder för att samla in mer empiri att grunda studien i och på 

så sätt få en fördjupad kunskap om det digitala medieanvändandet hos de två generationerna. 

Eftersom vi inte letar efter endast en generell “sanning” genom att triangulera metoder, har vi 
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tyckt att det är intressant att studera om skillnader uppstår mellan de talade handlingarna 

(intervjuerna) och de utförda handlingarna (observationerna). Kombinationen av dessa 

metoder har tillsammans givit oss en överblick över den digitala medieanvändningen hos de 

två skilda generationerna. Vi är dock mycket medvetna om att resultaten ur denna studie 

endast gäller inom ett begränsat område där denna studies respondenter och möjligtvis deras 

nära kretsar använder digitala medier på ett visst sätt och att resultaten inte genererar en 

sanning för alla inom de generationer vi studerar, utan den erbjuder en modell för hur det kan 

vara. 

 

Intervjuerna har utförts för att få en förståelse över hur användandet av digitala medier mellan 

den yngre kvinnliga generationen och den äldre kvinnliga generationen ser ut och om de 

skiljer sig eller liknar varandra. Frågorna har utformats till att vara semistrukturerade för att 

undvika att begränsa svaren hos respondenterna för mycket. Frågornas innehåll har baserats 

på att få en grundläggande förståelse över hur deras digitala medieanvändning med stöd av 

vårt teoretiska ramverk. De deltagande observationerna har utförts för att ge oss en inblick 

över hur respondenter använder sig av digitala medier i vardagen. Denna metod har valts för 

att respondenterna inte kan fabricera sina svar utan där deras medvetna samt omedvetna 

handlingar observeras och antecknas i en fältdagbok och dokumenteras.  

 

Den slutgiltiga metoden är en insamlingsmetod av sekundärdata i form av statistik som 

existerade innan studiens början angående medieanvändning i olika åldrar från tillförlitliga 

källor (Fangen & Sellerberg, 2011:77). Denna metod har valts för att få en större överblick av 

användandet av digitala medier i de två utvalda generationerna där vi analytiskt har kunnat 

jämföra skillnader i de kvalitativa resultaten från intervjuerna och observationerna med den 

tidigare utförda kvantitativa statistiken. 

     

4.2 Urval 

Urvalet för studien är strategiskt där vi har valt att studera respondenter som är centrala för 

studiens syfte och kan ge oss ett informationsrikt material. Studien handlar, som tidigare 

nämnts, om att undersöka och jämföra svenska kvinnor födda på mitten av nittiotalet och 

svenska kvinnor födda på mitten av sextiotalet digitala medieanvändning, där denna 

begränsning i ålder gör att urvalsramen definieras. Urvalet för studien innefattar två 

generationer av kvinnor som använder sig av digitala medier i vardagen (se tabell 1 och 2). 



	 25	

Urvalet har begränsats på så sätt att det inte är kvinnor i hela Sverige som studerats, utan ett 

visst antal inom ett begränsat område (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:180). Vi har valt att 

studera just kvinnor från två generationer utefter vår tillgång, tidsbegränsning och 

tillämplighet.  

Om man istället gjort en urvalsram som inte försöker täcka den populationen man utger sig 

för att studera kan det leda till problem då man utger sig för att generalisera hela populationen 

vilket blir ett validitetsproblem (ibid). Studiens resultat gäller därför endast urvalet och 

respondenternas digitala medieanvändning och inte alla svenska kvinnor inom respektive 

generation, men där statistiken från sekundärdata gör rum för större generaliserbarhet och där 

studiens resultat bidrar till framtida forskning. Tolv stycken respondenter från två olika 

generationer har studeras genom intervjuer och observationer där vi sedan har jämfört 

resultaten med den kvantitativa sekundärdata för att få en större överblick över möjliga 

resultat som liknar eller ej liknar våra resultat. Urvalet har även skett genom bland annat 

centralitet. Det innebär att vi redan innan studien påbörjats valt ut personer som är viktiga för 

undersökningen, passar in i urvalsramen och har information om det valda ämnet för 

undersökningen (Esaiasson m.fl., 2012:258).  

 

Respondenterna har även valts med hjälp av ett strategiskt urval. Det innebär att 

förutsättningarna för intervjuerna med respondenter ska bli så informationsrika som möjligt, 

och därför väljs objekten ut omsorgsfullt (Öberg, 2015:59). Detta bidrar till att en del 

oanvändbart material för studiens forskningsfrågor sållas bort redan innan insamlingen av 

materialet genomförs. Respondenterna som valts har varit aktuella för undersökningen då de 

är kvinnor i vår närhet vilket har gjort det lättare att få tillgång till respondenternas 

observationsplatser, såsom arbete och hem.  
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4.2.1 Tabell 1. Översikt av respondenterna födda på nittiotalet 

Kvinnor födda 
på nittiotalet 

Sysselsättning Observationssammanhang  

Sarah, 20 år  Arbetar på ett stort möbelföretag Observerades och intervjuades under en 
arbetsdag 

Isabelle, 21 år Studerar till civilingenjör 
(samhällsbyggnad) 

Observerades och intervjuades en ledig 
dag hemma hos respondenten 

Frida, 22 år  Studerar till lärare Observerades och intervjuades en dag 
på universitetet 

Anneli, 22 år  Studerar till sjuksköterska  Observerades och intervjuades en dag 
hemma hos respondenten 

Hedda, 23 år Studerar medie- och 
kommunikationsvetenskap 

Observerades och intervjuades en ledig 
dag hemma hos respondenten 

Agnes, 25 år  Praktikant som samhällsplanerare 
på ett transportföretag 

Observerades och intervjuades en ledig 
dag hemma hos respondenten 

 

4.2.2 Tabell 2. Översikt av respondenterna födda på sextiotalet 

Kvinnor födda 

på sextiotalet 

Sysselsättning Observationssammanhang 

Jenny, 50 år Arbetar som 
kommunikationschef på ett 
teknikföretag 

Observerades och intervjuades en dag på 
arbetet 

Åsa, 51 år Arbetar med webbtjänst Observerades och intervjuades en ledig 
dag hemma hos respondenten 

Mia, 51 år Arbetar som copywriter Observerades och intervjuades en dag på 
arbetet 

Ulrika, 53 år Arbetar som HR-chef på en 
bank 

Observerades på intervjuades en ledig dag 
hemma hos respondenten 

Yasmin, 54 år Arbetar som 
bygglovshandläggare  

Observerades och intervjuades en ledig 
dag hemma hos respondenten 

Natasha, 55 år Arbetar på naturvårdsverket Observerades och intervjuades en ledig 
dag hemma hos respondenten 
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4.3 Genomförande 

Efter urvalsprocessen påbörjades intervjuerna. Intervjuerna var semistrukturerade och 

frågorna har varit öppna för att inte begränsa svaren från respondenterna. Följdfrågor har 

ställts för att få ut mycket information och för att få möjligheten att fördjupa diskussionen. Ju 

mindre strukturerade intervjuerna är, desto bättre information kan ges för att analysera 

respondenternas perspektiv (Öberg, 2015:60). Därför försökte vi att fråga relevanta 

följdfrågor för att få djupare svar och mer material till studien.  

 

Längden på intervjuerna har varierat mellan 30 och 45 minuter tills vi kände att vi uppnått 

mättnad och fått intressanta svar. Intervjuerna spelades in och detta informerade vi självklart 

respondenterna om. Vi har även antecknat intervjusvaren under tiden respondenterna svarade 

på frågorna, för att redan under intervjun få ut de mest centrala delarna ur intervjun. Det är 

viktigt att innan en intervju testa tekniken och därför provade vi tekniken noga innan, såsom 

smartphone som kommer att användas för att spela in samtalen med (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015:51). Under en av intervjuerna användes en bandspelare istället för smartphone 

som inspelningsmaterial. Som intervjuare har vi strävat efter att vara empatiska och 

förstående snarare än vetenskapliga för att intervjuerna skulle bli så lyckade som möjligt samt 

för att tillgodose båda parter (ibid).  

 

Observationerna genomfördes under en dag mellan klockan 09.00 och 18.00 beroende på 

möjligheten att vara på plats och observera respondenterna. Alla i skrivgruppen har gjort fyra 

intervjuer samt fyra observationer var. När intervjuerna genomförts transkriberades de till 

skrift. Transkriberingen genomfördes gemensamt för att tillsammans skapa en uppfattning om 

det insamlade materialet. Detta gick till genom att lyssna på det inspelade materialet och 

skriva ner svaren för att få en överblick över intervjuerna. Nyckelord och koder som skulle 

vara till hjälp för att analysera det empiriska materialet söktes efter. I Introduktion till 

samhällsvetenskaplig analys (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:45) beskrivs hur viktigt det är 

att verkligen lägga ner tid på kodningen och gå igenom materialet noggrant för att få ut 

maximal information från insamlad data och detta har vi därför eftersträvat.  

 

Under genomförandet av den empiriska materialinsamlingen stötte vi på problem gällande 

observationerna, då tillgången till observation på arbetet eller i skolan var begränsat. Denna 

begränsning resulterade i att majoriteten av undersökningens observationer äger rum under en 

ledig dag.  
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4.4 Analysmetod  

Teman och kategorier har hittats utifrån en tematisk analys som är teoretiskt intressanta för 

studien och har varit relevanta för att besvara forskningsfrågorna (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014:48). Genom att finna teman som ansluter till valda teorier arbetade vi induktivt 

med att finna teman i det empiriska materialet för att jämföra och hitta likheter mellan de två 

generationerna. Kodningen för materialet har varit avgörande för analysen eftersom att det är i 

kodningen som förståelsen för insamlingen har skett (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014:51). 

Materialet bearbetas genom inspelning av intervjuerna, transkribering av intervjuerna och 

fältanteckningar av observationerna. 

 

Innan analysen gick att sammanställa har resultatet summerats. Då stämde vi av de koder och 

teman som förekommit och summerade dessa till ett slutgiltigt resultat (Hjerm, Lindgren & 

Nilsson, 2014:73). För att få maximal information från den insamlade empirin är det viktigt 

att analysera materialet ordentligt. Det finns olika skillnader vad forskare vill uppnå med sin 

studie. I de största två skillnaderna innebär den ena att man vill utveckla en teori och den 

andra innebär att man vill beskriva och illustrera olika mönster som hittats i analysen (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson, 2014:74). I denna studie passar det senare alternativet in – eftersom vi 

har velat undersöka hur två olika generationer använder sig av digitala medier, och därav inte 

utveckla en teori om detta.  

 

4.5 Metodologiska reflektioner  

Metodologin för denna studie är en avbildning som avser att ge en djupare förståelse för två 

generationers användning av digitala medier genom att använda en jämförande, kvalitativ 

intervjustudie där individuella samtalsintervjuer är den primära metoden. 

 

Forskningsprocessen för vår studie har varit abduktion. Enligt Svensson (2015:219) beskrivs 

abduktion som växelspelet mellan induktion och deduktion. Delar av studien skulle kunna 

vara induktiv eftersom att generella slutsatser baseras på enskilda data och fall (Svensson, 

2015:218) vilket fallet har varit i denna studie då slutsatserna kommer grunda sig på enskilda 

fall som berör den digitala medieanvändningen. Men eftersom vi förutsätter att det finns olika 

generationer samt utgår från allmänna teorier för att dra slutsatser kan studien även vara 

deduktiv. Vi anser därför att studien därmed kan ses som abduktiv eftersom att den empiriska 

forskningen växlar mellan induktion och deduktion, där generella teorier om generationer och 
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medieanvändning hjälper oss att studera fältet vilket innebär att studierna kan hjälpa oss att 

specificera teorierna. Då deduktion härleder slutsatser ur teori medan induktionen drar 

slutsatser från tidigare observationer av omvärlden gör detta att vi anser att 

forskningsprocessen grundar sig i båda delarna och ses då som abduktiv (Svensson, 

2015:219). 

 

Vi kommer att använda oss av teorier och tidigare forskning när vi tolkar och analyserar vårt 

material för att kunna dra användbara slutsatser utifrån vårt insamlade material. Vi kan inte 

applicera vår egna världsbild och kontext för att analysera vårt material då detta skulle leda 

till ett intetsägande resultat. Det finns även en risk för att tolkningen blir för teoribunden, men 

för att motverka detta har vi arbetar induktivt med teorierna för att finna teman i empirin och 

sedan diskuterat om vår studies resultat stämmer överens med teorierna. Detta är dock en 

viktig del av analysen för att göra det insamlade materialet meningsfullt.  

 

Vi är medvetna om att respondenternas vardagliga sysselsättning kan ha en påverkan på 

resultatet. De flesta respondenterna från den yngre generationen studerar på heltid och 

använder därav även digitala medier som hjälpmedel i studierna. Av den äldre generationen 

arbetar även majoriteten på kontor där digitala medier har en del i vardagen. Det är även 

enklare för någon som sitter vid en dator att enkelt klicka sig in på sociala medier än någon 

som arbetar i exempelvis butik eller inom vården. Som dock syns i tabell 1 så är en av 

respondenterna butiksarbetare och från det empiriska materialet framgår det att användandet 

av digitala medier är konstant utanför arbetet. Vi är även medvetna om att resultatet för 

undersökningen skulle kunna se annorlunda ut om respondenterna hade haft mer praktiska 

sysselsättningar och inte tillgång till digitala medier ständigt i vardagen. Viktigt att benämna 

är dock att respondenterna inte valdes på grund av den vardagliga sysselsättningen utan 

genom ett bekvämlighetsurval över kvinnor i vår närhet.  

Som tidigare nämnt har vi har valt att studera just kvinnor i Sverige baserat på tillgång, 

tidsbegränsning och tillämplighet. Detta har varit relevant för att ha en möjlighet att närma 

oss respondenterna och är särskilt viktigt då vi använder oss av intervjuer och observationer 

för att skapa öppenhet och transparens och därmed få sanningsenliga svar och resultat. Vi har 

dock reflekterat över att det automatiskt inte bidrar till öppenhet och transparens endast för att 

vi är kvinnor men vi anser att det har en bidragande faktor. En stor distans till respondenterna 

kan påverka forskarrollen negativt vilket är något vi vill undvika. Självklart är vi medvetna 
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om att det finns fler parametrar som spelar in, såsom exempelvis ålder och kön, men eftersom 

att vi i denna studie redan har en relation med respondenterna har vi förhoppningen att 

undersökningen ska bli så sanningsenlig som möjligt. 

 

4.5.1 Validitet och reliabilitet  

För att stärka reliabiliteten och studiens tillförlitlighet bör materialinsamlingen utföras korrekt 

och felkällor bör undvikas (Ekström & Larsson, 2010:15), det har vi därför arbetat efter.  

Exempel på felkällor som skulle kunna skapa reliabilitetsproblem för studien är det faktum att 

sekundärdata i form av offentlig statistik kan analyseras och tolkas fel vilket leder till 

missvisande slutsatser. En annan felkälla kan vara att respondenterna i de individuella 

samtalsintervjuerna kan välja, eller inte vill, svara ärligt vilket har en negativ påverkan på 

studiens tillförlitlighet.  

 

Enligt Ekström & Larsson (2010:15) är validitet och reliabilitet fundamentalt för det 

vetenskapliga arbetssättet oavsett vilken metod som används, där validitet innebär att man 

verkligen mäter det man har avsett att mäta och där reliabilitet innebär om uppgifterna som 

anges är uppriktiga och tillförlitliga. Enligt Ekström & Larsson (2010:14) bygger trovärdighet 

i en undersökning bland annat på att studien är systematiskt och noggrant gjord. Det innebär 

att man som forskare måste vara väl insatt i projektet och ta respondenterna på stort allvar 

(Dahlin-Ivanoff, 2015:91).  

 

Något som är viktigt att poängtera när det gäller kvalitativa intervjustudier är det faktum att 

tidigare studier präglar förståelsen för de undersökningar som utförs senare. Att använda sig 

av, och hänvisa till, tidigare forskning bidrar till trovärdighet för en studie, vilket därför är ett 

centralt kapitel i denna uppsats. Att återkoppla till fältet ökar också trovärdigheten – vilket 

innebär att forskaren låter respondenterna ge åsikter och reflektioner över studiens resultat 

(Ahrne & Svensson, 2015:26). För att minska studiens tänkbara validitetsproblem är det 

viktigt att poängtera att den empiriska insamlingen från de två generationerna har analyserats 

separat, men redogörs för gemensamt i analyskapitlet. 
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4.6 Etik 

I en intervju är det inte optimalt för intervjuaren att vara en främling utan man måste skapa en 

relation för att respondenterna ska känna sig bekväma och känna förtroende. Dock kan detta 

även vara ett problem. Eftersom att respondenterna delar med sig av personliga tankar och 

åsikter, vilket forskaren inte gör på alls samma nivå, kan det bli obalans i relationen och få 

respondenterna att känna sig utelämnade (Öberg, 2015:62). Detta har vi försökt att motverka 

genom att vi redan från början har haft en god relation med respondenterna och har 

genomgående genom studien visat genuint intresse för respondenterna och vad de berättar – 

vilket minskar distansen mellan forskaren och respondenterna (Larsson, 2010:73).

   

Sammanfattningsvis är de etiska aspekter vi har tagit hänsyn till i vår studie samtliga av de 

fyra forskningsprinciperna – där alla krav värnas om lika mycket. Respondenterna är 

medvetna om studiens syfte och veta att de får avbryta sin roll som respondent om de vill. 

Respondenternas uttalanden kommer endast vara tillgängligt i forskningssyfte och individerna 

kommer att skyddas med anonymitet. Den miljö vi tänkt studera respondenterna i är sin 

hemmiljö eller arbetsmiljö för att respondenten ska känna sig bekväm. Att forskarrollen har 

en betydande mening har vi också tagit i åtanke och studerar därför endast individer vi har en 

personlig koppling till innan studien påbörjades (Fangen & Sellerberg, 2011:66). Asymmetrin 

i att respondenten delat med sig av information medan vi som intervjuare inte gjort detsamma 

hoppades vi på att undvika då en relation mellan uppsatsens författare och respondenterna 

redan finns sedan innan där livserfarenheter m.m. är delade.  

 

Vi är medvetna om att forskarrollen har en betydande roll för en studie. Därför har vi grundat 

de etiska reflektioner för studien på de fyra forskningsetiska principerna som finns för att 

skydda respondenterna genom individskyddskravet; konfidalitetskravet, informationskravet, 

samtyckekravet, och nyttjandekravet (Croucher & Cronn-Mills, 2015:21).  

 

4.6.1 De fyra forskningsetiska principerna 

Konfidalitetskravet innebär det ska vara omöjligt för utomstående att kunna identifiera 

studiens deltagare (Croucher & Cronn-Mills, 2015:21). För att värna om respondenternas 

anonymitet har information som skulle kunna återkopplas till respondenterna censureras och 

anonymiseras (Larsson, 2010:73). Respondenternas riktiga namn har bytts ut mot påhittade 

alias för att försäkra respondenternas anonymitet. Respondenternas arbetsplatser benämns inte 
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heller med verkliga namn. Dock syns respondenternas sysselsättning samt studieinriktning i 

studien för att vi anser att det bidrar till validiteten för studien eftersom att vardaglig 

sysselsättning kan påverka användandet av digitala medier (se tabell 1 och 2).  

 

Informationskravet innebär att respondenterna ska vara medvetna om studiens syfte och hur 

genomförandet för studien kommer att ske. För att vara säkra på respondenternas 

medvetenhet bör detta ske genom ett skriftligt dokument, likt ett kontrakt (Croucher & Cronn-

Mills, 2015:21). Därför gjordes ett dokument för att informera respondenterna för vilket syfte 

studien görs och för att återigen klargöra att det är respondenternas villkor som är viktigast. 

För att respondenterna skulle kunna känna sig förberedda för intervjuerna och 

observationerna informerade vi innan om vad studiens handling och syfte fokuserar på. Vi 

förklarade även vad frågorna skulle handla om och beröra för att respondenterna skulle vara 

medvetna om vad som skulle ske (Larsson i Ekström & Larsson, 2010:73).  

 

Nyttjandekravet innefattar att respondenternas intervjusvar endast får användas i 

forskningssyfte. Detta informerade vi respondenternas om direkt så de skulle kunna känna sig 

trygga med att vara med i undersökningen (Croucher & Cronn-Mills, 2015:21). Vi har inte 

heller använt respondenternas intervjusvar till något annat än vad vi uppgett. Svaren är 

skyddade och uppsatsens författare är de enda som har tillgång till respondenternas 

intervjusvar. Vi kommer inte heller dela med oss av svar från, eller information om, 

respondenterna och kommer heller inte att sälja eller låna ut någon information.  

 

Samtyckeskravet innebär att respondenterna alltid har rätt att bestämma över sin medverkan i 

studien och därför har de även haft rätten att avbryta genomförandet när som helst (Croucher 

& Cronn-Mills, 2015:21). Genom informationskravet har vi genom det skriftliga dokumentet 

även informerat om detta och underrättat respondenterna om sin rätt. Eftersom att alla våra 

respondenter är myndiga har det inte behövts något intyg eller godkännande av 

vårdnadshavare, utan respondenterna har själva fått bestämma om de när som helst vill 

avbryta intervjun och deltagandet i studien.  
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5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens empiriska material. Genom totalt tolv genomförda intervjuer 

och observationer kan en övergripande förståelse för de två generationernas medieanvändning 

gestaltas. Inledningsvis presenteras två tabeller med utplockade resultat från intervjuer och 

observationer, där följaktligen resultatet av medieanvändningen från både intervjuer och 

observationer från de två generationerna presenteras. Följande presenteras de tre centrala 

teman som framkom från det insamlade materialet. Avslutningsvis sammanställs en analys av 

respektive tema med en sammanfattning av skillnaderna mellan generationerna. 	

 

5.1 Tabell 3. Utplockade resultat från respondenterna födda på nittiotalet 

Kvinnor 
födda på 
nittiotalet 

Mest 
använda 
digitala 
media 
(Intervjuer) 

Användning av flera 
digitala medier parallellt  
(Observationer) 

Ungefärliga 
antal timmar 
med digitala 
medier per dag  
(Observationer) 

Generell inställning 
till digitala medier 
(Intervjuer) 

Sarah, 20 år  Sociala 
medier 

Använder ofta strömmad 
musik och sociala medier 
samtidigt 

En timme på 
arbetet och sex 
timmar privat 

Ser digitala medier som 
en naturlig del i 
vardagen och 
reflekterar inte över sitt 
användande 

Isabelle, 21 år Webb-TV Använder sällan digitala 
medier parallellt 

Skiljer sig 
mellan sex till 
tolv timmar 

Ser digitala medier som 
en självklarhet 

Frida, 22 år  Sociala 
medier  

Använder smartphone för 
sociala medier samtidigt 
som strömmad musik. 
Mycket parallell 
användning under dagen 

Tio timmar Ser digitala medier som 
en självklarhet men är 
också medveten om att 
hon använder det 
väldigt mycket 

Anneli, 22 år  Sociala 
medier 

Använder smartphone för 
sociala medier och 
poddradio. Mycket 
parallell användning under 
dagen 

Sju timmar Ser digitala medier som 
en självklarhet och 
funderar över vad hon 
skulle göra istället, om 
inte digitala medier 
fanns 

Hedda, 23 år Sociala 
medier 

Använder mycket ofta 
sociala medier och webb-
TV parallellt 

Åtta timmar Ser digitala medier som 
ganska nödvändigt 

Agnes, 25 år  Sociala 
medier  

Använder ofta poddradio 
eller strömmad musik 
samtidigt som sociala 
medier 

Tolv timmar Ser digitala medier som 
en naturlig del och en 
självklarhet.  
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5.2 Tabell 4. Utplockade resultat från respondenterna födda på sextiotalet  

Kvinnor 
födda på 
sextiotalet 

Mest 
använda 
digitala 
media 
(Intervjuer) 

Användning av 
flera digitala 
medier parallellt 
(Observationer) 

Ungefärliga 
antal timmar 
med digitala 
medier per dag  
(Observationer) 

Generell inställning till 
digitala medier 
(Intervjuer) 

Jenny, 50 år Ljudbok Använder sällan 
digitala medier 
parallellt 

Mellan två till 
tre timmar 

Ser digitala medier som en 
självklarhet men skulle 
kunna klara sig utan det. 
Skulle kunna ersätta 
digitala medier med något 
annat i vardagen 

Åsa, 51 år Traditionella 
medier 
digitalt 

Använder 
smartphone för 
sociala medier och 
surfplatta för 
traditionella medier 
digitalt, men aldrig 
parallellt 

Mellan en till 
två timmar  

Ser digitala medier som en 
självklarhet i vardagen 
men använder sig inte så 
mycket av det. Finns 
andra saker som 
respondenten gör istället 

Mia, 51 år Traditionella 
medier 
digitalt 

Använder 
smartphone för 
traditionella medier 
digitalt. Privat 
används webb-TV 
samtidigt som 
sociala medier 

Fem timmar på 
arbetet och tre 
timmar privat  

Ser digitala medier mest 
som ett hjälpmedel i 
vardagen då arbetet 
bygger på det. Även 
medveten om att det tar 
mycket tid som man 
annars skulle kunna lägga 
på något annat 

Ulrika, 53 år Traditionella 
medier 
digitalt  

Använder ofta TV 
och sociala medier 
parallellt 

Tre timmar  Ser odramatiskt på 
behovet av digitala 
medier. Skulle kunna 
klara sig utan 

Yasmin, 54 år Sociala 
medier 

Använder ofta 
sociala medier och 
webb-TV parallellt 

Fem timmar på 
arbetet och fyra 
timmar privat 

Ser digitala medier som 
ett positivt hjälpmedel till 
kommunikation 

Natasha, 55 år Traditionella 
medier 
digitalt  

Använder ibland 
sociala medier och 
webb-TV parallellt 

En timme på 
arbetet och två 
timmar privat 

Ser digitala medier som 
funktionellt men inte 
nödvändigt  
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5.3 Resultat av medieanvändning från intervjuer och observationer 

Under observationerna undersökte vi hur sextitalister och nittiotalister använder digitala 

medier. För att kunna undersöka detta har vi i observationerna studerat vilka enheter 

respondenterna använder för att nå digitala medier. Eftersom att man inte kan nå digitala 

medier utan en enhet, exempelvis smartphone eller dator, så var det ett viktigt moment att 

studera dessa enheter. Nedan presenteras resultat relaterat till detta utifrån de observationer 

och intervjuer som genomförts. Vi har delat upp resultatet mellan de olika åldersgrupperna. 

Först presenteras nittiotalisterna följt av en presentation av sextitalisterna.  

 

5.3.1 Kvinnor födda på mitten av nittiotalet 

Utifrån den insamlade empirin så framgick det att den yngre generationen oftast använde 

digitala medier i samband med en aktivitet. Främst användes sociala medier i samband med 

vardagliga aktiviteter som exempelvis kommunal transport på väg till skolan eller under 

middagen. Samtliga respondenter från den yngre generationen använde digitala medier 

parallellt. Främst använde den yngre generationen sociala medier samtidigt som man lyssnade 

på antingen strömmad musik/poddradio eller tittade på webb-TV (se tabell 3).  

 

Då majoriteten av observationerna ägde rum hemma hos respektive respondent fick vi en 

överblick på huruvida rummen är möblerade utefter digitala medier. Hemma hos 

nittiotalisterna var TV:n ofta utplacerad invid soffan eller sängen, där samtliga respondenter 

ägde en smart-TV. Ingen av respondenterna ägde en stationär dator utan samtliga ägde en 

laptop som de främst använde i sovrummet och vardagsrummet. Ingen av nittiotalisterna ägde 

en surfplatta. Laddare till dessa enheter återfanns hemma hos nittiotalisterna intill sängen, i 

vardagsrummet samt i väskan då respondenten tog med sig laddare till sin och dator till skola 

eller arbete.  

 

För nittiotalisterna användes främst smartphone som enhet för användandet av digitala medier 

under dagen. Musik strömmades från smartphones och sociala medier uppdaterades aktivt 

under hela dagen. De respondenter som studerar använde dator som enhet för digitala medier 

under skoltid och när de studerade hemma. Även när datorn var påslagen användes 

smartphone parallellt för att främst uppdatera sociala medier. På kvällarna användes ofta 

webb-TV för att kolla på serier digitalt och även i detta fall användes smartphones parallellt. 
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Observationerna visade att digitala medier användes genomgående under dagen men framför 

allt på eftermiddag och kväll när respondenterna kommit hem från arbete respektive skola.  

 

Nittiotalisterna använde mycket ofta digitala medier till socialt bruk. Främst användes sociala 

medier för att kommunicera med vänner och nödvändiga kontakter samt för att dela med sig 

av någonting som hänt i form av exempelvis en bild, en video eller en text. 

 

5.3.2 Kvinnor födda på mitten av sextiotalet 

För att förstå hur sextitalisterna använder digitala medier undersöktes, i både observationerna 

och intervjuerna, vilka aktiviteter som sker parallellt med det digitala medieanvändandet. 

Olikt den yngre generationen så visar empirin att endast två respondenter från den äldre 

generation använde digitala medier parallellt. Resterande respondenter använde ofta flera 

digitala medier, men sällan parallellt (se tabell 4).  

 

Hemma hos sextitalisterna var TV:n huvudpunkten i vardagsrummet med soffan riktad mot 

den, där de flesta ägde en smart-TV. Stationära datorer var placerade i rum avsedda endast för 

dess användning, medan laptops hade sin bestämda plats men främst användes i vardagsrum 

och matrum. Mer än hälften av sextitalisterna ägde en surfplatta som hade sin bestämda plats i 

vardagsrummet. Laddare till dessa enheter befann sig hemma hos sextitalisterna intill sängen 

och i vardagsrummet. 

 

Av den äldre generationen framgick det från observationerna och intervjuerna att smartphone 

med traditionella medier digitalt användes genomgående under dagen. På morgonen användes 

smartphone med traditionella medier digitalt för att uppdatera nyhetssidor, och även sociala 

medier användes flitigt. För de respondenter som var lediga från arbetet under 

observationstillfället var smart-TV:n påslagen under en stor del av dagen, trots att 

respondenterna inte var intresserade av vad som pågick på TV:n. För de respondenter som 

observerades under en arbetsdag var dator och smartphone de mest återkommande enheterna 

för digitala medier. På kvällen var webb-TV en sysselsättning för vissa men smartphones var 

den mest återkommande enheten. Observationerna visade tydligt att kvällen var den tid på 

dygnet då digitala medier användes som mest men att det även användes på morgonen och 

förmiddagen innan dagens aktiviteter startade.  
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Digitala medier används ofta i socialt bruk samt i sociala relationer hos respondenterna. 

Många sextitalister samtalade exempelvis om vad de skulle kolla på för serie på kvällen. 

Respondenterna använde även digitala medier såsom sociala medier och traditionella medier 

digitalt för att kommunicera med familj och vänner på daglig basis. 

 

5.4 Analysteman  

Med stöd av det teoretiska ramverket har det insamlade materialet analyserats där vi försökt 

utläsa generella antaganden som därmed har format följande teman. I analysen av resultatet 

presenteras citat som representerar både majoritet och minoritet bland respondenterna. De tre 

teman vi utformat med stöd av vårt teoretiska ramverk såväl som studiens resultat är Digitala 

medier som en naturlig del av vardagen, Multitasking samt Kontaktbarhet.	

 

5.4.1 Digitala medier som en naturlig del av vardagen 

För att förstå hur användningen av digitala medier skiljer sig åt för de olika generationerna är 

det viktigt att förstå vilken roll digitala medier har i vardagen och hur de olika generationerna 

reflekterar över sitt användande. Nedan diskuteras huruvida digitala medier kan ses som en 

naturlig del av vardagen för de olika generationerna utifrån respondenternas intervjusvar och 

fältanteckningar från observationerna.  

	
När den yngre generationen studerades så framgick det tydligt, från både intervjuerna och 

observationerna, att digitala medier anses vara en viktigt och central del av vardagen för 

samtliga respondenter (se tabell 3 och 4). Med andra ord tyder den yngre generationens 

utsagor på att digitala medier sågs som en självklarhet och spelar en betydelsefull roll i 

vardagen. Exempelvis belyser Sarah medias centralitet genom att beskriva digitala medier 

som en naturlig del av vardagen. Liknande uttrycker Frida genom att beskriva teknologiska 

hjälpmedel som en del av den fysiska kroppen. Resultaten från intervjuerna stärks även av 

observationerna då teknologiska hjälpmedel användes frekvent av samtliga respondenter från 

den yngre generationen under dagen. Med fokus på teknologiska hjälpmedel framgick från 

den insamlade empirin att just smartphone var det hjälpmedel som användes mest 

genomgående. 

 

“I mitt liv har digitala medier blivit som en slags naturlig del [...] Det är svårt att tänka på vad 

det är för något, för det bara finns där naturligt” (Sarah). 
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“Mobilen är min högra hand […] man är väl ständigt uppkopplad till mobilen” (Frida). 

“Telefonen är ju med mig hela tiden” (Hedda). 

 

När vi ställde frågan “hur det skulle kännas att vara utan digitala medier under ett dygn" 

svarade majoriteten av respondenterna att det skulle skapa svårigheter i vardagen där 

respondenterna menade att det skulle kännas tomt och ensamt att behöva vara utan digitala 

medier.  

 

“Det skulle ju kännas tomt. Men det är ju väldigt skönt, just under ett dygn skulle man väl inte 

missa så mycket, men det är väl, vad skulle jag göra då annars” (Frida). 

 

“Alltså jag skulle känna mig jätteensam tror jag. Jätte, jätteensam. Det är jättesjukt. Men jag 

tror att jag är ganska beroende av den kommunikationen. Att man har kontakt med människor 

även om man har kontakten över en telefon. [...] Och det ger mig panikkänslor att jag inte 

kommer kunna hålla på med min mobil. Det är helt stört “ (Sarah). 

 

“Tomt och tråkigt. Framför allt ensamt typ. För jag tänker att med digitala medier så har man 

ju hela tiden något att göra. Och man är ju typ rädd för att inte ha något och göra” (Agnes). 

 

Dock finns vissa skillnader inom den yngre generationen när det gäller denna fråga. Isabelle 

menar att det inte skulle vara några problem att vara utan digitala medier en vardag. Liknande 

uttrycker Hedda då hon menar att det troligtvis inte skulle vara några större problem att vara 

utan digitala medier under ett dygn. 

 

Avslutningsvis så påvisade intervjusvaren från den yngre generationen även en viss 

omedvetenhet kring det digitala medieanvändandet där det tydligt visade sig att de i 

begränsad utsträckning reflekterar över sitt användande vilket berör uppsatsens andra 

frågeställning om hur de olika generationerna reflekterar över sitt digitala medieanvändande. 

När vi bad samtliga respondenter att kort berätta om sitt digitala medieanvändande så 

reflekterade majoriteten av respondenterna från den yngre generationen över hur ofta man 

faktiskt använder digitala medier, vilket de inte gjort innan. Utifrån respondenternas svar och 

motiveringar tolkas denna omedvetenhet som en följd av den naturliga del som media har i 

respondenternas vardag. Med andra ord kan detta tolkas som att den yngre generationen inte 

reflekterar över sitt digitala medieanvändande på grund av att media ses som en naturlig del 

som man inte ifrågasätter eller reflekterar över. 
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“[...] att det bara är något som finns där. Som man liksom bara gör och som man kollar på och 

som man är med på. Men man reflekterar ju aldrig över det“ (Sarah). 

 

“Fan, man använder det hela tiden haha. Men mobilen använder man fan jämt, så fort den 

plingar till använder man ju den“ (Frida). 

 

I den insamlande empirin framkom det att den äldre generationen likt den yngre generationen 

anser att digitala medier är en viktig aspekt i vardagen. Samtliga respondenter från den äldre 

generationen påstår att digitala medier är ett nödvändigt verktyg. Likt den yngre generationen 

ställde vi frågan “hur skulle det kännas att vara utan digitala medier under ett dygn?". 

Majoriteten av respondenterna från den äldre generationen antydde att det skulle skapa 

svårigheter. Bland annat så menar Jenny att en vardag utan digitala medier skulle upplevas 

tom. Detta beskrivs även av Yasmin då respondenten menar att man troligtvis inte skulle klara 

av att vara utan digitala medier i hemmet. 

 

“Det skulle kännas tomt utan det i min vardag” (Jenny). 

  

“Stressande tror jag. Och med nån sorts känsla att det borde vara jätteskönt. Men jag tror inte 

jag skulle klara av det hemma“ (Yasmin). 

 

Dock så visade den äldre generation jämfört med den yngre generationen en betydligt mer 

odramatisk inställning till användandet av digitala medier i vardagen där majoriteten av 

respondenterna uttrycker att en vardag utan digitala medier skulle skapa svårigheter men ändå 

är något man skulle kunna vara utan. De flesta från den äldre generationen uppger även att de 

skulle ersätta digitala medier med något annat om digitala medier skulle försvinna. 

Exempelvis menar både Ulrika och Yasmin att man istället skulle läsa en bok. Liknande 

påpekar även Jenny då hon istället skulle ägna tid åt att virka. 

 

“Jo men det skulle jag nog klara av. Jag skulle väl sätta mig och virka eller något. Men det 

skulle ju kännas konstigt” (Jenny). 

 

Digitala medier som en naturlig del i vardagen är något som respondenterna, oavsett 

generationstillhörighet, resonerar relativt lika över. Dock finns det väsentliga skillnader i 

användandet av digitala medier för de olika generationerna. För att jämföra de två olika 
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generationerna ställdes frågan  “Tror du att det är skillnad på din medieanvändning om du 

jämför med kvinnor i 20-årsåldern/50-årsåldern?”. Genom generella reflektioner och tankar 

från den yngre generationen påvisades att frekvensen av användandet troligtvis är lika 

intensivt för båda generationerna, men att de olika generationerna använder digitala medier 

till olika ändamål.  

 

“[...] generellt så tror jag att man har olika fokusområden. Jag använder det till annat jämfört 

med av en äldre generation kanske använder det till. Jag tror dock att vi använder i lika stor 

utsträckning men till olika saker kanske” (Agnes). 

 

“Jag tror nästan att användningen är likadan bara det att vi använder det till mer“ (Sarah). 

 

Samtidigt som den yngre generationen menar att skillnaderna inte är så stora så menade 

majoriteten av den äldre generationen att den yngre generationen använde digitala medier mer 

frekvent. Med andra ord reflekterar de två generationerna olika när det gäller skillnaderna för 

medieanvändningen mellan de olika generationerna. Den äldre generationen belyser främst 

användandet av sociala medier som den faktorn som främst skiljer användandet mellan de två 

generationerna åt. Följande citat säger Ulrika och Natasha om den yngre generationen. 

 

“Ni kan ju inte ta ett steg utan att ha mobilen i handen. Det är ju som att det ger er luft 

*skratt*” (Ulrika). 

 

“Ja det tror jag. Ja det tror jag, om jag jämför med min dotter till exempel. Hon har ju extremt 

mycket kontakt med sina kompisar hela tiden, via olika sociala medier, och hon tittar ju 

mycket på nyheter också, men just det där med sociala medier, att de umgås hela tiden. Och 

det gör inte jag” (Natasha). 

 

Samtliga uttalanden och beskrivningar från respondenterna, oavsett generationstillhörighet, 

resulterar i att digitala medier är en naturlig del av vardagen. Detta stödjer Mark Deuzes teori 

som belyser det faktum att vi ständigt är uppkopplade i samband med att vi lever i media och 

blir därmed omöjligt för människan att leva utan (Deuze, 2012). Digitala medier som en 

naturlig del av vardagen är ett resultat som är genomgående för båda generationerna som 

stärktes med hjälp av både resultaten från intervjuerna och observationernas fältanteckningar. 

Detta ger oss svar på studiens första frågeställning angående hur de två olika generationer 

använder sig av digitala medier.  
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Trots att den insamlade empirin visar att både den yngre och den äldre generationen ser 

digitala medier som en naturlig del av vardagen så skiljer sig själva användandet och attityden 

kring digitala medier åt. Detta tyder på att den yngre generationen upplever en annan version 

av den medialiserade världen än vad den äldre generationen gör vilket styrker Deuzes 

beskrivning av Aliens in mediaspace (2012:146). I detta fallet blir den yngre generationen 

aliens, där Deuze menar att unga människor är aliens som står utanför den resterande 

befolkningen då de använder media på ett sätt skilt från andra generationer (2012:148). Deuze 

menar att media är en oundviklig del av unga människors aktiviteter attityder vilket stödjs av 

studiens resultat.  

 

Det faktum att media kan ses som en naturlig del av vardagen stöds även av McLuhans teori 

där respondenternas utsagor och agerande vidrör begreppet media som en utsträckning och 

förlängning av människan. Den yngre generationen kan i detta fall analyseras utifrån 

McLuhans beskrivning av the gadget lover där digitala medier ses som utbyggnader av oss 

själva och förlänger kroppens olika funktioner (1967:47). McLuhan menar alltså att dessa 

teknologiska hjälpmedel inte kan väljas att användas eller inte användas. 

 

Därav kan man se att McLuhans teori till viss del går att applicera på den yngre generationens 

reflektioner kring det digitala medieanvändandet då McLuhan beskriver att media fungerar 

som utbyggnader och förlängningar av människan även om vi inte inser det. Dock visar 

respondenterna ändå en viss uppmärksamhet kring beroendet av medier vilket inte stöds av 

teorin då McLuhan istället menar vi har blivit så förlamade att vi inte inser att teknologiska 

enheter är förlängningar av våra egna kroppsdelar och att beroendet är större än vi tror.  

 

5.4.2 Multitasking 

Med fokus på hur användningen av digitala medier ser ut så undersöktes hur de olika digitala 

medier användes i förhållande till varandra. I intervjuerna och fältanteckningarna från 

observationerna av de två studerade generationerna tydliggjordes det, som tidigare tema 

fokuserat på, att digitala medier är en väldigt central och viktig del av vardagen och därav att 

flera digitala medier kan användas samtidigt som varandra. Denna användning av flera 

digitala medier samtidigt har vi benämnt som multitasking.  

	
I den insamlade empirin från den yngre generationen tydliggjordes att olika digitala medier 

ofta används samtidigt för att komplettera varandra. Frida menar att digitala medier konstant 
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finns där i det vardagliga livet och att smartphonen ständigt finns där genom vardagen. Från 

observationernas fältanteckningarna av Frida framkom det tydligt att flera medier ofta 

användes samtidigt som varandra genom multitasking. När respondenten använde webb-TV 

för att titta på TV-serie så användes även smartphonen för att uppdatera sociala medier och 

kommunicera med vänner. I den insamlade empirin från Anneli tydliggörs det även där att 

hon använder sig av multitasking. Detta syntes även genom observationerna då respondenten 

samtidigt som hon åt middag framför en TV-serie hade smartphonen placerad i handen. Även 

Isabelle är medveten om att hon använder sig av flera digitala medier samtidigt. Trots att hon 

uppger att hon använder sig av olika digitala medier på olika sätt så anser vi ändå att 

användandet är multitasking – eftersom att flera digitala medier används samtidigt.  

 

“Mobilen är min högra hand […] man är väl ständigt uppkopplad till mobilen. Mobilen 

innehåller allt” (Frida). 

 

“Sen kollar jag TV på eftermiddag och kväll samtidigt som jag surfar på mobilen *skratt* och 

typ kollar Facebook, Instagram och Snapchat, men sociala medier liksom” (Anneli). 

 

“Åker på väg till skolan på kollektivtrafiken, lyssnar på Spotify och tittar på Instagram och 

Snapchat och Facebook om det är något som har hänt” (Isabelle). 

 

Dock visade intervjuerna och observationerna att alla av den yngre generationen faktiskt inte 

använder flera digitala medier samtidigt och därför inte använder sig av multitasking. Agnes 

uppger att digitala medier endast används aktivt under ett begränsat tidsspann och att hon 

sedan lägger ifrån sig det digitala mediet. Detta var även synligt i observationen gällande 

respondenten. Trots att digitala medier tog upp stor del av respondentens vardag syntes ingen 

multitasking. Istället användes ett specifikt media aktivt och kombinerades inte med andra 

digitala medier under samma tid.  

 

“Sen åker jag hem och då brukar jag kolla mer aktivt på digitala medier. Mest instagram och 

kolla runt på allt liksom. Och då gör jag bara en sak i taget. Jag sitter ner och kollar igenom ett 

tag, sedan lägger jag ifrån den och håller inte på med det mer. Jag gillar ju att göra en sak i 

taget, min hjärna klarar inte av mer *skratt*” (Agnes). 

 

Förutom att majoriteten av respondenterna använde sig av multitasking framgick det 

dessutom att de faktiskt också är medvetna om att de genom multitasking använder sig av 
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flera digitala medier samtidigt – samt att den kombinationen av digitala medier tillhör 

vardagen.  

 

“Sen så brukar jag ju även använda digitala medier samtidigt som varandra. Alltså när jag 

tittar på TV kan jag ju ta upp telefonen och hålla på med den samtidigt, eller när jag sitter vid 

datorn så kan jag ta upp telefonen” (Hedda). 

 

Trots att multitasking av digitala medier är ett fenomen som majoriteten av de yngre 

respondenterna använder sig av så är det ingen av dessa som reflekterar över att det skulle 

finnas någon negativ aspekt av denna återkommande multitasking. Att respondenterna 

använder sig av flera digitala medier samtidigt är endast något som nämns i förbifarten i 

intervjuerna utan någon vidare reflektion.  

 

I det insamlade materialet från den äldre generationen framkom det att även där användes 

flera digitala medier samtidigt. Digitala medier användes även i denna generation för att 

komplettera varandra i vardagen genom multitasking. I den insamlade empirin framgick det 

att Ulrika, Åsa, Mia och Yasmin använder sig av multitasking. I observationerna av samtliga 

tre ovan nämnda respondenter syntes att webb-TV användes samtidigt som smartphone. 

Smartphonen användes i vissa fall för att spela mobilspel men också för att söka information, 

parallellt med att TV-skärmen användes för att titta på webb-TV.  

 

“Ibland kan det hända att jag kör candycrush samtidigt som TV men det gör jag inte längre, 

jag har blivit spelfri! Men också att jag googlar saker hela tiden som jag vill kolla upp, typ när 

man tittar på TV eller gör något annat” (Åsa). 

  

“På kvällen kan det ju vara, parallellt med att TV:n är på, så kan det vara andra saker 

som försiggår i mobilen, förekommer i mobilen” (Yasmin). 

  

När vi frågade vilket digitalt media som användes mest svarade en respondent:  

 

“Mobilen. Nej TV kanske också. Det är nog lika mycket. Jag gör ju det samtidigt liksom. När 

jag kollar på TV så tittar jag på min mobil” (Ulrika). 

 

Dock framkom det att Natasha inte ansåg sig använda flera digitala medier på samma gång – 

samtidigt som respondenten på samma gång är medveten om att smartphonen används 
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samtidigt som TV:n är påslagen. Respondenten anser inte sig själv vara multitaskande utan 

lägger över multitasking på andra, istället för att själv inse att multitasking faktiskt innebär att 

man använder sig av sin smartphone samtidigt som en TV-serie är påslagen via webb-TV:n. 

Den insamlade empirin visar även att Natasha använder sig av flera digitala medier på samma 

gång, vilket hon också beskriver i intervjun. En intressant aspekt är att respondenten är 

medveten om att andra människor multitaskar men att hon samtidigt förnekar att hon själv gör 

det då detta är tvetydigt.  

  

“Ja, jag brukar ofta sitta med mobilen när jag tittar på TV, när det blir för långtråkigt sådär. 

Men då kanske det inte är direkt digitala medier utan då kanske det är mer att jag sitter och 

slö-spelar ett spel, men jag vill ändå hänga med på TV:n. Jag är inte så multitaskande tror jag. 

Man blir ju också såhär, det ser man ju på folk att det är väldigt svårt att vara multitaskande 

egentligen, även om man tror att man är det. För folk som tittar i mobilen, de är ju helt 

uppslukade, och det är inte bara jag liksom” (Natasha).  

  

Å andra sidan visade observationen av samma respondent att inga digitala medier användes 

samtidigt, men detta visades tydligt i den insamlade empirin från de övriga respondenterna. 

 

Som nämnts tidigare under teorikapitlet beskriver Mark Deuze begreppet media meshing. 

Fenomenet inträffar när människor upplever ett medium, och sedan byter till ett annat och 

kanske till och med ett tredje medium för att komplettera information, perspektiv och även 

känslomässig bekräftelse (Deuze, 2012:149). Deuze menar att media meshing är en vanlig 

funktion i vardagen, speciellt för samhällets unga personer (ibid). Deuzes teori om media 

meshing tydliggör för hur människor använder sig av digitala medier, vilket berör denna 

studies första frågeställning. Därför kommer detta tema nu att analyseras utifrån Deuzes teori 

och begrepp media meshing som liknas multitasking – vilket är det begrepp vi använder oss 

av.  

 

Deuze pekar på att begreppet media meshing främst riktar sig mot dagens unga personer. 

Eftersom syftet är att undersöka och jämföra den digitala medieanvändningen hos två 

generationer, samt om det finns skillnader mellan generationerna, så kommer vi genom 

begreppet media meshing undersöka båda generationerna för att även se om media meshing 

förekommer i den äldre generationen. Deuze beskriver att media meshing uppstår när flera 

olika medier används under samma tid, att flera medier används samtidigt för att komplettera 
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varandra. Detta har varit tydligt förekommande hos majoriteten av de båda generationerna. 

Många av respondenterna uppger att digitala medier används samtidigt som de gör något 

annat men även samtidigt som de använder andra digitala medier vilket stöder Mark Deuzes 

begrepp. Här svarar Yasmin på om digitala medier används samtidigt som något annat;  
 

 ”Samtidigt som jag använder andra digitala medier kan jag göra det” (Yasmin). 

 

Det är även tydligt att respondenterna är medvetna om att multitasking med digitala medier är 

ett återkommande mönster i vardagen, precis som Deuze beskriver. Som tidigare nämnts 

antyder ingen av respondenter något om att det skulle kunna finnas något negativ aspekt på 

multitasking – vilket Deuze inte heller nämner.  

 

Skillnaden på multitasking mellan generationerna var inte så märkbar. Både den yngre- och 

den äldre generationen använde tydligt multitasking och majoriteten av respondenterna var 

även medvetna om denna parallella användning av flera digitala medier. En skillnad mellan 

generationerna är att den äldre generationen ofta pratar om TV-serier som det primära digitala 

mediet och om smartphone som ett mer sekundärt media. Detta är jämförbart med den yngre 

generationen där smartphonen beskrivs som det viktigaste digitala mediet och därför tas andra 

digitala medier mer i andra hand trots att de genom multitasking används samtidigt.  

 

I empirin från både intervjuerna och observationerna framgick det tydligt att både den yngre 

och äldre generationen använder sig av flera digitala medier samtidigt vilket visar att 

multitasking är ett vanligt fenomen i vardagen. Multitasking länkas i detta tema till Deuzes 

teori om media meshing och utifrån empirin blir det uppenbart att media meshing faktiskt är 

ett fenomen för både den yngre och den äldre generationen. Deuze beskriver dock ingenting 

om att multitasking skulle vara ett vanligt fenomen för en äldre generation, vilket denna 

studie ändå redogör för. Det finns inte heller ett generellt svar på hur de olika generationerna 

använder sig av digitala medier eftersom att det är en kvalitativ studie, men det finns både 

likheter och olikheter – både mellan generationerna – men även inom generationerna.  

 

5.4.3 Kontaktbarhet 

Det finns många aspekter av hur man använder digitala medier. För att vidare besvara, samt 

fördjupa, frågeställning ett och två har vi funnit ett genomgående tema från respondenternas 

intervjuer som handlar om bortkoppling i sinnesnärvaron vid användandet av digitala medier. 
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Här kan vi sedan jämföra de två generationernas utsagor och uppträdanden för att se hur 

respektive generation använder digitala medier samt reflekterar över sitt användande av 

digitala medier gällande bortkoppling i sinnesnärvaron. 

	
I den yngre generationen var det stor skillnad på respondenternas utsagor i intervjuerna samt 

deras beteende i observationerna. Majoriteten av respondenterna uttryckte att deras 

sinnesnärvaro inte stördes av användandet av digitala medier medan observationerna visade 

att så inte var fallet. Istället blev flertalet respondenter distraherade vid användandet av 

digitala medier på så sätt att socialiseringen påverkades och förminskades då fokus skiftade 

från socialisering med människor till digitala medier.   

 

Två respondenter, Ulrika och Sarah, visade inga tydliga tecken på okontaktbarhet vid 

användandet av digitala medier. I intervjun med Ulrika framkommer det att hon endast 

använder sig av digitala medier i sammanlagt tre timmar under en vardag vilket är det lägsta 

antal timmar någon av våra 12 stycken respondenter har skildrat. I observationerna skildrades 

respondenten som uppmärksam trots att digitala medier användes där vi ansåg att 

respondenten hade stark sinnesnärvaro både vid och utan användandet av digitala medier. 

Sarah svarar i intervjun att hon använder digitala medier hela tiden under vardagen. Från 

observationen, vilken tar plats på respondentens arbetsplats, visar Sarah på stor hängivenhet 

till personer i sin omgivning samt arbetsuppgifterna trots att digitala medier användes. Då 

Sarah exempelvis skriver ett chattmeddelande och hennes kollega frågar en arbetsrelaterad 

fråga lägger respondenten genast ner sin smartphone på bordet och återkommer till den då 

hon får en tidslucka senare under dagen. Sarah beskriver även i intervjun att hon tidigare 

utnyttjade sin rast på arbetsdagen till att uppdatera sina sociala medier men att läget inte är så 

längre och att hon istället umgås med sina kollegor på rasten. Detta tyder på att hennes skifte i 

fokus gått från digitala medier till socialisering med människor i omgivningen. 

 

“Det var viktigt för mig att gå in på rasten och kolla vad som hade hänt typ. Men nu är det inte 

så längre. Och jag känner lite hur jag mer och mer börjar få lite mer avstånd från digitala 

medier” (Sarah). 

 

Hos resterande respondenter från den yngre generationen framgick i observationerna flera 

tecken på att en bortkoppling av socialisering skedde vid användandet av digitala medier där 

respondenterna blev mindre medvetna om sin omgivning. I intervjuerna med samma 
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respondenter var detta dock inte lika tydligt då respondenterna generellt tyckte att de höll sig 

kontaktbara vid användandet av digitala medier.  

 

Isabelle förklarar hur hon behöver koppla bort alla faktorer utom det media hon använder för 

att fokusera på endast en sak. I observationen av Isabelle framgick det dock tydligt att då ett 

digitalt media används stängs kontakten till omgivningen av för att fokusen ska ligga där 

respondenter vill att den ska ligga.  

 

“Jag brukar inte kunna skriva saker, eller inte läsa ordentligt om jag har nåt annat på, alltså om 

det är meddelande till mig eller mail, då måste jag stänga av allt annat, för att riktigt kunna 

analysera helt och hållet” (Isabelle). 

  

Hedda menar att då hon använder flera digitala medier samtidigt kan hon endast ha fokus på 

en av dem i taget. Hon fortsätter att förklara vad som händer i samma situation om en person i 

rummet börjar kommunicera. 

 

“Alltså jag tar ju inte in alla tre samtidigt. Om jag skulle sitta och kolla på TV och att någon 

skulle va med mig i rummet samtidigt som jag typ tar upp telefonen och sms:ar så skulle ju 

kanske TV:n främst försvinna” (Hedda). 

  

“Då försöker jag alltid pausa det liksom och lyssna på vad den personen har att säga” (Hedda). 

  

I observationen av Hedda iakttogs respondenten då hon använde tre digitala medier samtidigt; 

webb-TV, sociala medier och webbsidor. Som hon uttryckte sig i intervjun så skulle hennes 

fokus skifta mellan webb-TV:n och sociala medier, dock till personer i omgivningen om dessa 

skulle kommunicera. Vid försök till kommunikation stämde respondentens uttalande i 

intervjun till viss del överens med hennes handlande. Då kommunikationen inleddes var 

Hedda fortfarande djupt koncentrerad på de sociala medier hon scrollade igenom, men efter 

två upprepningar av respondentens namn lyckades hon skifta fokus till personen i rummet. 

Detta är intressant då en avvikelse uppstår mellan intervjun och observationen där Hedda 

säger och sannolikt tror att hon är mer medveten om sin omgivning än vad hon påvisar att 

vara i observationen. 
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I intervjun med Frida ställdes frågan “brukar du använda digitala medier samtidigt som du gör 

någonting annat?” vilket på hon svarade följande:  

 

“Jaa det gör jag ju, framför allt när man är ensam. Då har man ju alltid något på, det är sällan 

man sitter helt tyst. [...] Man är alltid kontaktbar genom allting” (Frida). 

 

Detta framgick tydligt i observationen av Frida, men att hon inte var ensam påverkade inte 

hennes anförande. Alltså, trots att Frida hade sällskap och personer i omgivningen så använde 

hon digitala medier samtidigt. Vid denna multitasking av digitala medier märktes en markant 

saknad uppfattning av omgivningen och personer omkring. Vid ett tillfälle blir Frida 

överraskad då en bil tutar på henne då hon korsar ett övergångsställe utan att noggrant titta 

upp för att uppfatta kommande bilar. Detta berodde på att Frida uppdaterat Snapchat samtidigt 

som hon korsat gatan. 

 

I intervjun med Agnes tydliggjordes inte hur hennes hängivenhet till digitala medier påverkar 

hennes uppfattning av omgivningen. Däremot framkom det i observationen av Agnes att 

respondenten blir högst onåbar i situationen då ett digitalt medium såsom sociala medier 

används. Vid ett tillfälle då respondenten städar avbryter hon för att uppdatera sociala medier, 

och då försök till kommunikativ kontakt görs uppfattar inte respondenten detta. Agnes ber oss 

att “vänta” flera gånger då kontakt försöker uppnås, och till slut ger vi upp efter ett flertal 

försök att kommunicera med respondenten. Detta skedde flera gånger under dagen. Detta 

visade att Agnes ofta förlorade fokus på omgivningen och förblir ockuperad av de medier som 

används istället för att reagera på omgivningen. 

 

I den äldre generationen uppenbarades en större likhet mellan resultaten av intervjuerna och 

observationerna av respondenterna. Denna generation kunde till större del redogöra i 

intervjuerna för att de vid användningen av digitala medier blir frånkopplade deras 

omgivning. Yasmin inser själv att vid uppslukelsen av ett media så försvinner andra element i 

omgivningen och hon kan bli svårare att nå. Hon förklarar vidare att graden av kontaktbarhet 

kan förminskas vid användandet av en smartphone. 

 

“Jag tycker att jag, jag... blir lite… besatt” (Yasmin). 

 



	 49	

“Jag kan ju sitta och glo in i min mobiltelefon på kvällen, och det är ju inte så inbjudande till 

samtal kanske” (Yasmin). 

 

Även i observationen av Yasmin framgick det att när hon använde digitala medier så övertog 

mediet hennes koncentration och hon var uppslukad i mediet. Vid försök till kontakt i ett 

sådant tillfälle tog det upp till en minut att helt skifta om fokusen från det aktuella digitala 

mediet till personen. Exempelvis i väntandet på en buss stod Yasmin med sin smartphone och 

vid tilltal var det den aktuella videon på Instagram som låg i fokus innan respondenten kunde 

skifta fokus till personen som försökte nå respondenten. 

 

I intervjun med Natasha berättade hon om då hon var på ett restaurangbesök i Stockholm i 

oktober och försökte beställa vid disken där en ung kvinna stod med sin smartphone istället 

för att betjäna kunderna. 

 

“[...] det var ingen personal där, så då så såg jag en tjej som stod bakom disken och så 

gick   jag fram till henne och sa hej, och hon stod med sin smartphone och fipplade och hon 

märkte inte att jag var där, och hon var ändå ung” (Natasha). 

 

Natasha förklarade utförligare i intervjun att det intressanta med att kassörskan var ung var för 

att hon tycker att unga generellt kan ha fokus på flera ställen samtidigt och multitaska. Detta 

är intressant då vi studerar just detta fenomen och att det förhoppningsvis framkommer i 

analysen om Natashas hypotes stämmer överens med empirin vi samlat från våra respondenter 

i denna studie. 

 

I intervjun med Jenny ställs frågan “Skulle du säga att användandet av digitala medier 

påverkar ditt sociala liv?” Hon svarar att hon inte tycker det. Denna angivelse 

överensstämmer med observationen av Jenny då digitala medier och socialisering aldrig sker 

samtidigt. 

 

“Nej det tycker jag inte. Jag är inte ens sån som sitter med telefonen när jag äter middag till 

exempel” (Jenny). 

 

Vid jämförelsen av de två generationerna märker vi många likheter såväl som en tydlig 

skillnad. Likheterna bestod av att oberoende av vilken generation respondenterna tillhörde så 
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fanns tecken på zombiefiering genomgående. Trots att detta inte skedde hos alla respondenter 

hela tiden så finns exempel att finna i empirin av både intervjuerna och observationerna.  

 

Den stora skillnaden mellan de två generationerna inom detta tema var att den yngre 

generationen var mindre medveten om sin okontaktbarhet än den äldre generationen. Den 

yngre generationen reflekterade över och uppgav på så sätt i intervjuerna att de oftast var 

uppmärksamma på omgivningen och behöll sinnesnärvaro när de använde digitala medier, 

trots att observationerna visade att de lätt kom att bli onåbara vid användandet av digitala 

medier. Den äldre generationen å andra sidan reflekterade över att de hade svårigheter att vara 

kontaktbara då de använde ett digitalt media vilket även påvisades i observationerna.  

 

Mark Deuze menar att när vi lever i dagens informationssamhälle och i media så blir vi 

mindre uppmärksamma och medvetna vad gäller våra sinnen och vår omgivning vilket i sin 

tur leder till att vi blir som zombies, vilket innebär att vi kopplar bort verkligheten (2012:138-

139). På detta sätt kan digitala medier ta över vissa aspekter av vår sinnesnärvaro där saker 

utanför medierna inte uppfattas lika väl som i situationer utan förekomsten av medier. Utifrån 

denna teori har vi genom intervjuer och observationer sökt efter en korrelation mellan Deuzes 

zombieliknelse och respondenternas vardag från båda generationers beteenden och uttalanden 

för att se om teorin går att påvisa i denna studie.  

 

Vid analysarbetet märkte vi att flera av respondenternas beteende i den yngre generationen 

kom att till viss del överensstämma med Deuzes zombieteori. Majoriteten blockerade ut 

personer eller händelser i omgivningen då framförallt smartphones användes vilket ledde till 

en okontaktbarhet hos respondenten. Samma sak gällde ett flertal av den äldre generationens 

respondenter. Vid användandet av digitala medier slutade majoriteten av alla våra utvalda 

respondenter att ta in omgivningen lika skarpt som de gjorde utan förekomsten av digitala 

medier. Det kunde krävas allt från flera försök till kommunikation, att vidröra respondenten 

eller avbryta användningen av det digitala medier för att återfå kontakten med respondenten.  

Att respondenterna skulle vara 100 % zombies kan vi inte klargöra, men vid vissa tillfällen 

påvisar majoriteten av respondenterna en tydlig skildring av zombieegenskaper. Då vi redan 

konstaterat att, likt vad Deuze menar, respondenterna lever i media så kan vi inte helt hålla 

med om att de blir som zombies som Deuze menar (2012:138). Då de lever sina liv i media 

och inte uppvisar symptom på att vara en zombie hela tiden i vardagen menar vi att 

zombiefieringen inte har skett till fullo. Vi kan däremot inte analysera om detta kan komma 
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att bli framtiden för våra respondenter ju mer digitala medier kommer till användning i 

vardagen, men i den empiri vi införskaffat kan inte Deuzes teori om zombies helt bevisas. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat och analys 

Sammanfattningsvis visade den insamlade empirin att de båda generationerna beskriver 

användandet av digitala medier som en naturlig del av vardagen där samtliga respondenter ser 

användandet och tillgången till digitala medier som en självklarhet vilket stödjer både Deuzes 

och McLuhans tidigare nämnda teorier. Dock visar resultatet på att den äldre generationen har 

en mer odramatisk inställning till användandet medan den yngre generationen har svårare att 

föreställa sig en vardag utan digitala medier. Liknande visade sig i analysen av hur 

användandet av digitala medier ser ut att multitasking visade sig vara ett återkommande 

fenomen för båda generationerna, förutom för enstaka respondenter. Respondenternas 

multitasking fann stöd av Deuzes teori om media meshing. Mellan generationerna fann vi 

inga större skillnader i multitaskandet som gick att isolera i endast en av generationerna utan 

skillnaderna ligger på individnivå då det exempelvis användningsområdet som skiljer sig.  

 

Slutligen visar resultaten från den insamlade empirin att båda generationerna blir 

okontaktbara vid vissa tillfällen då digitala medier används. Denna handling kan liknas vid 

Deuzes förklaring av hur människor blir som zombies då medier används för att de blir 

mindre uppmärksamma på omgivningen. Kontaktbarhet är likt multitasking inget som kan 

generaliseras utifrån de två generationerna. Dock visade reflektionerna från respondenterna 

vissa skillnader kopplade till generationerna då den yngre generationen visade en viss 

omedvetenhet kring sin kontaktbarhet medan den äldre generation medvetet reflekterade kring 

att de vid vissa tillfällen var okontaktbara. 
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6 Slutsatser, avslutande diskussion och framtida forskning 
Den här uppsatsen har handlat om att analytiskt jämföra hur kvinnor födda på mitten av 

sextiotalet, i förhållande till kvinnor födda på mitten av nittiotalet, använder digitala medier 

samt hur de reflekterar över sitt användande. Genom observationer och intervjuer har vi 

skapat uppfattningar för att kunna besvara undersökningens två frågeställningar. I följande 

kapitel kommer en redovisning av de slutsatser som kan dras utifrån de resultat och den 

analys som presenterats ovan. Därefter kommer en avslutande diskussion med fokus på 

problematisering av resultatet. Slutligen presenteras förslag på vidare forskning.   

         

6.1 Slutsatser   

Genom insamlad empiri och analys av empirin har vi skapat oss en uppfattning för att kunna 

besvara studiens forskningsfrågor. För att svara på studiens första frågeställning så visar 

studien att de båda generationerna är frekventa användare av digitala medier och där media 

även ses som en naturlig del av vardagen. Utifrån detta faktum kunde vi urskilja att det inte är 

generationstillhörigheten som avgör hur användandet av digitala medier ser ut. Användandet 

av digitala medier skiljer sig från individ till individ vilket gör det till något man inte kan 

generalisera direkt baserat på den generation man tillhör. Dock visade undersökningen att 

reflektionerna som skedde över det digitala medieanvändandet skiljer sig mellan 

generationerna. Därav blir detta en generationsfråga där det digitala medieanvändandet 

reflekteras över på liknande sätt inom respektive generation, och olika generationerna 

emellan. Med andra ord är själva användandet av digitala medier individuellt medan 

reflektionerna av användningen skiljer generationerna åt. 

 

Med hjälp av det empiriska materialet och med utgångspunkt i både Deuzes och McLuhans 

teorier drar vi slutsatsen att båda generationerna lever i media där det medialiserade samhället 

har bidragit till att media uppfattas som en naturlig del av vardagen. Som en följd av denna 

medialisering så upptäckte vi att multitasking och kontaktbarhet var återkommande fenomen 

som hjälpte att svara på studiens frågeställningar. Möjligtvis har de olika generationerna haft 

olika förutsättningar där det medialiserade samhället har påverkat bägge generationer olika. 

Trots denna möjliga faktor har de båda generationerna resulterat i ett frekvent användande av 

digitala medier. 
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När vi tittar på huruvida de olika generationerna reflekterar över sitt digitala 

medieanvändande, vilket är studiens andra frågeställning, så upptäcktes stora skillnader 

mellan generationerna. Den yngre generationen uppvisade en tydlig omedvetenhet över sitt 

användande av digitala medier medan den äldre generationen visade tydliga tecken på 

uppmärksamhet där respondenterna från den äldre generationen till större del analytiskt 

reflekterade över sitt användande. Detta visades i samtliga teman. Bland annat ansåg 

respondenterna i den yngre generationen att de inte kopplar bort sin omgivning vid 

användandet av ett digitalt media – vilket motbevisades i observationerna då de gjorde just 

detta. Den äldre generationen var istället generellt medvetna om att de kan komma att förlora 

fokus på omgivningen då de använde ett digitalt media vilket även detta framgick i 

observationerna. 

 

Detta leder till slutsatsen att användningen av digitala medier är på individnivå eftersom att 

både sextitalisterna och nittiotalisterna använder sig av digitala medier dagligen och lika 

frekvent. Dock visade reflektionerna över användandet att det snarare är en generationsfråga 

då man ser tydliga olikheter på reflektionerna mellan generationerna. Sextitalisterna uppgav 

att digitala medier hade en stor del i vardagen men är också medvetna om att digitala medier 

tar stor plats och ser inte heller ett problem med att leva utan dem. Detta skiljer sig mot 

nittiotalisternas inställning till digitala medier då majoriteten uppgav att det skulle innebära 

problem om digitala medier försvann och att det skulle bli väldigt tomt i vardagen.  

 

6.2 Avslutande diskussion  

Användandet av digitala medier såg relativt lika ut mellan de två generationerna. Digitala 

medier används frekvent av sextitalisterna samt nittiotalisterna, vilket även stöds i rapporten 

av Statistiska Centralbyrån som nämns i uppsatsens tidigare forskning. I rapporten 

Svenskarna och Internet 2017 redovisas även, som tidigare nämnts, att äldre generationer, 

däribland sextitalisterna, känner sig lika delaktiga i det nya informationssamhället som den 

generation, alltså nittiotalisterna, som växt upp med internet (IIS, 2017:106).  

 

Trots att användningen av digitala medier för de båda generationerna såg relativt lika ut så 

upptäcktes även skillnader. Som ovan nämnts tydliggjordes skillnader om hur de olika 

generationerna reflekterade över sitt användande av digitala medier. En möjlig orsak till 

denna skillnad på reflektioner skulle kunna vara det faktum att den yngre generationen aldrig 
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har levt utan digitala medier utan har sedan födseln alltid varit en del av det medialiserade 

samhället. Därför har de aldrig heller behövt reflektera över sitt användande medan den äldre 

generationen under stor del av sina liv har varit utan digitala medier och därför även kan 

föreställa sig ett liv utan det. Dock är användningen av digitala medier frekvent för båda 

generationer samt att digitala medier är en naturlig del av vardagen för båda generationer. 

Sveriges Mediebarometer redovisade år 2017 att sociala medier var det mest använda digitala 

mediet en genomsnittlig dag för 65% av kvinnorna som deltog i studien. Detta liknar 

resultatet i vår studie då sociala medier var det mest använda digitala mediet för 50% av 

respondenterna.  

 

I samband med att samhället blir mer och mer medialiserat där media spelar ett allt mer 

central roll tillkommer även problemområden i samhället. Exempelvis kan detta bidra till att 

man blir omedveten om sin omgivning och förlitar sig för mycket på medier. Denna studie har 

bidragit med en förståelse för hur respondenterna använder och reflekterar över sin digitala 

medieanvändning. Detta är relevanta resultat för att skapa en ökad förståelse för dagens 

medialiserade informationssamhälle och hur dagens digitala medier påverkar kvinnor från två 

olika generationer. Tillgången till media är i dag både en politisk och demokratisk fråga där 

media kan anses vara en bidragande faktor till ökad samhällsutveckling. I denna studie 

undersöks användandet av digitala medier vilket kan ses som en tillgång. Om tillgången till 

media skulle vara begränsad skulle demokratin kunna hotas eftersom att alla inte skulle få 

samma tillgång till information vilket idag är en betydande faktor till att budskap kan få stor 

spridning. I vår undersökning framgick det att användandet av digitala medier är väldigt 

centralt och att traditionella medier digitalt är en viktig tillgång. I takt med att samhället blir 

med medialiserat skapas nya former av media vilket kräver att politik anpassar sig efter 

förändringen.  

          

6.3 Framtida forskning  

För att expandera området och få en bättre generaliserbarhet för detta ämne skulle det vara 

intressant för framtida forskning att utöka urvalet för studien. Detta skulle kunna ske genom 

att studera kvinnor i en större geografisk utsträckning men även från olika sociala klasser. 

Även enkätundersökningar inom området skulle ge en bättre generaliserbarhet. Detta skulle 

ge ett större underlag och en större förståelse för hur användningen av digitala medier i skilda 

generationer ser ut.  
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Utifrån studiens slutsats framkom det att användandet av digitala medier inte visar en märkbar 

skillnad mellan de generationer vi studerade, utan att det snarare var reflektionerna över 

användningen som skiljdes åt. Därför skulle det skulle även vara intressant att jämföra 

kvinnor och män för att undersöka om det finns större skillnader mellan könen eller om 

användandet är individuellt oberoende av kön. Det skulle även vara intressant att undersöka 

om kvinnor och män reflekterade olika över användningen av digitala medier.  

 

I denna studie framkom det utifrån vårat urval av respondenter att digitala medier är en 

naturlig del av vardagen för majoriteten av kvinnor födda på mitten av sextiotalet samt för 

majoriteten av kvinnor födda på mitten av nittiotalet. Det framgick även från intervjuerna att 

många av kvinnorna tyckte att det skulle kännas väldigt tomt utan digitala medier i vardagen 

men de flesta uppgav trots det att de nog skulle klara av en vardag utan digitala medier. 

Därför skulle en intressant aspekt för en mer omfattande undersökning vara att studera 

kvinnor i en vardag utan digitala medier och hur reflektionerna skulle förefalla då.  

 

Avslutningsvis ställer vi oss då frågan; är det digitala det nya normala? Vår studie bidrar med 

kunskap till fältet men kan inte ge ett generellt svar på frågan. I ett konstant föränderligt 

medielandskap är detta alltid en aktuell fråga som i takt med utvecklingen kan undersökas 

vidare då nya tekniker och digitala medier utvecklas bidrar till att det normala är ständigt 

föränderligt.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

 
Nordicom (2017:3) De första resultaten från Nordicom-Sveriges Mediebarometer 2016.  
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

1. Beskriv gärna dig själv lite kortfattat. 

 

2. Hur skulle du definiera digitala medier? 

 

3. Hur använder du dig av digitala medier på en vanlig dag? 

 

4. När använder du digitala medier som mest i vardagen? 

 

5. Så vilken typ av digitala medier använder du dig mest av?  

 

6. Har du ofta igång digitala medier med när du umgås med någon?  

 

7. Skulle du säga då att digitala medier är ett nödvändigt verktyg/moment eller tillbehör i din       

vardag?  

 

8. Varför? 

 

9. Hur skulle det kännas för dig då att vara utan digitala medier under ett dygn?  

 

10. Tror du att det är skillnad på medieanvändningen om du jämför med kvinnor i  

20-årsåldern?  

 

11. Hur mycket tid tror du att du spenderar med digitala medier på en vardag?  

 

12. Tycker du att digitala medier är en självklarhet i vardagen?  

 

13. Reflekterar du då kring hur mycket du använder digitala medier? 

 

14. Skulle du säga att användandet påverkar ditt sociala liv? Positivt eller negativt, eller alls? 

 

15. Känner du dig delaktig i dagens informationssamhälle? 
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Bilaga 3 - Exempel på ett observationsschema med fältanteckningar 

Tid Enhet Aktivitet Fältanteckningar 

08-09 Dator Kommer till jobbet och sätter på 
datorn direkt 

Informanten jobbar med två 
skärmar. Inget digitalt 
medieanvändande förutom 
enstaka digitala tidskrifter 

09-10 Dator och 
smartphone 

Pratar i telefon samtidigt som 
hon utför sina arbetsuppgifter 
på datorn 

Inget digitalt medieanvändande 

10-11 Dator och 
smartphone 

För mötesanteckningar, 
använder chattforumet 
Sametime då och då 

På möte, använder datorn främst 
för att skriva mötesanteckningar. 
Använder Sametime ibland och 
svarar på sms till kollegor ibland, 
vilket kan påverka 
koncentrationen 

11-12 Smartphone Lunch Under lunchen kollas sociala 
medier, rings samtal till hennes 
make och besvaras mail 

12-14 Dator och 
smartphone 

Datorn används mest aktivt, 
smartphonen används bara då 
hon behöver ringa någon snabbt 
i arbetssyfte 

Medverkar i digitala konferenser 
med videofunktion. Stärker 
kommunikation och gör det 
möjligt för medverkande i mötet 
att visuellt visa upp saker; i detta 
fall visades powerpoint-slides upp 

14-15 Dator och 
smartphone 

Använder chattforumet 
Sametime samtidigt som hon 
lyssnar på strömmad musik 

Digital multitasking med flera 
digitala medier 

16-18 Dator och 
smartphone 

Arbetar aktivt på datorn, svarar 
på mail, skriver blogginlägg, 
lägger upp material på kontorets 
informationsskärmar. Pratar 
tillfälligt i sin smartphone 

Digital multitasking med flera 
digitala medier, blir uppstressad 

18 Smartphone Går hem för dagen Kollar sociala medier i samband 
med att hon lämnar kontoret 

(Jenny, 50 år). 
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3.1 Övriga fältanteckningar 

Digitala medier är centralt för kommunikationen på arbetet. Som kommunikationsverktyg 

används en chattfunktion kallad Sametime som används flitigt under hela dagen. Informanten 

ringer ofta om det är något som man måste få svar från snabbt. Under dagen är det främst 

korta telefonsamtal men även några få längre telefonmöten som förekommer. Mejlfunktion 

används både på dator och telefon för kommunikation men ses som mer dröjande där man 

inte får svar lika snabbt som man får på Sametime eller via telefonsamtal. Datorer har en 

central position på hela kontoret där varje kontorsplats har minst en skärm och en bärbar 

dator. Alla på arbetsplatsen förses med en mobiltelefon vid anställning. Respondenten 

beskriver dagen som stressig vilket verkar öka den digitala aktiviteten. Respondenten utför 

ständig multitasking hela dagen och använder ofta flera digitala medier samtidigt.  
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Bilaga 4 - Arbetsfördelning 

Vi har haft olika insamlingsområden när det gäller information men alla har tagit del av 

informationen och det empiriska materialet för att sedan analysera det. Vi har gjort fyra 

observationer och fyra intervjuer var samt transkribering av det empiriska materialet. 

Kodningen av materialet gjordes av hela skrivgruppen tillsammans. Vi skrev till en början ett 

tema vardera men alla har läst, ändrat och diskuterat de tre aktuella teman. Denna 

arbetsfördelning är genomgående för hela uppsatsen. 


